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AKTU-AEL
‘Vrienden van Aktu-Ael’
24
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
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
Door de corona maatregel worden
verschillende ondernemers ongelooflijk hard getroffen. Sommigen
moeten helemaal sluiten en is hun
omzet nul euro. Heel veel ondernemers mogen hun activiteit wel
voortzetten, maar de omzet maakt
een dramatische daling dus, ook
die hebben problemen. Het is niet
zo dat alle ondernemers steun
krijgen vanuit de overheid.
Je SBI code bij de Kamer van
Koophandel is bij de overheid
richtlijn. Vroeger maakte dat niet
zoveel uit, maar nu is het echt een
probleem. Verder is uitstel van
belasting geen kwijtschelding, dus
maak je schulden die op termijn
wel betaald moeten worden. Het
is dus meer dan anders noodzakelijk en wees LOYAAL - KOOP

LOKAAL, hier is de ondernemer
het meeste mee gebaat.
Zie
www.kooplokaalaltena.beleefaltena.nl voor welke ondernemer
gewoon open is. Het is ook weer
mogelijk om van je coronakapsel
verlost te worden, of een andere
dienst van een contactberoep.
De corona crisis maakt ons als
bestuur ook wat werkloos. Vergaderen zoals we gewend waren
kan niet en iets organiseren in het
dorp is ook geen optie. We hopen
dat juni ons wat meer mogelijkheden geeft en komen we daar in
Aktu-Ael zeker op terug.
Strandje
Het mooie weer komt eraan maar
ook hier geldt 1,5 meter afstand.
Ons strandje is niet echt groot,
dus met 1,5 meter afstand is het
zeer snel vol. Ga dan naar huis
als je dat aantreft, want een bekeuring van € 390,- + € 9,- administratiekosten en een strafblad is
het toch niet waard en dat laatste,
een strafblad, kan je nog lang
achtervolgen als je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig
hebt voor je werk.
In de april uitgave van Aktu-Ael
riep ik de jeugd al op om te stop-

pen met vandalisme op het
strandje. Helaas vonden enkele
jongeren het op 5 mei nodig om
's-avonds een kampvuur aan te
leggen op het strand. Afgezien dat
het verboden is om te stoken, ook
op het strand, werden de bewoners aan de binnenzijde van de
dijk door de noord oostenwind op
wel heel onplezierig manier verrast. Dus nogmaals een dringende oproep: gebruik het
strand waar het voor is aangelegd.
Nieuw lid
Gelukkig hebben we weer een
nieuw lid kunnen noteren en dat is
Wilma Pieters met haar onderneming Seleniet. Zij verhuisde van
Houten naar Andel en heeft aan
de Beatrixstraat nr. 25 haar praktijk voor natuurgeneeskunde en
acupunctuur.
Als je op de site www.ovandel.nl
kijkt, klik je op haar naam en dan
kom je direct op de site van Seleniet.
We verwelkomen graag nog meer
leden, want afgelopen jaar zijn we
wat leden verloren, omdat zij hun
activiteit staakten.
Namens bestuur OV De Linden
Ad de Graaf, voorzitter

NOOT VAN DE REDACTIE
De maand april was niet zoals die
vooraf was gepland. Leuke evenementen bedacht door de 100 jarige
Oranjevereniging Juliana, maar het
coronavirus maakt een einde aan
die planning. Toch heeft OV Juliana zich niet laten kennen en weer
mooie kleine events uit de Hoge
Hoed getoverd. Chapeau Juliana
en namens ons van harte gefeliciteerd met jullie jubileum.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor
Sparta ‘30, ook zij nog van harte
proficiat en ook daar hopen ze volgend jaar de evenementen te kunnen houden.
We moeten maar zo denken; “Wat
in ’t vat verzuurt niet”.
Het coronavirus heeft in het hele
land en vooral in onze provincie
flink huis gehouden. In Altena viel
het nog redelijk mee, maar elk
slachtoffer door dit virus is er één
teveel. We zullen met elkaar nog
lange tijd voorzichtig moeten zijn,
1½ meter afstand enz. Als iedereen
zich daar aan houdt, komt het vast
goed.
Het virus heeft in ons dorp helaas
het leven gekost van de heer Sjouke Zijlstra, uit de Julianastraat. Hij
woonde daar met zijn vrouw Elly en
overleed op 8 april. 88 jaar is hij
geworden. De heer Zijlstra is
grondlegger van Zijlstra BV, voornamelijk aanleggen van infra structuur is de hoofdmoot van dit bedrijf.
Op 9 april overleed Yvonne Hobovan Rijswijk op 43 jarige leeftijd.
Yvonne woonde met man Arne en
zoon Jari en dochter Daniek aan de
Mr. S. Naaijenstraat. Yvonne heeft
de strijd tegen haar ziekte helaas
verloren, zij heeft er alles aan gedaan om zo lang mogelijk nog bij
haar gezin en familie te blijven en
zodoende veel behandelingen, ook
in het verre Duitsland, ondergaan.
Wat een gemis voor dit jonge gezin
en haar familie.
Ook overleed op 18 april Lena Roza-van Andel op 98 jarige leeftijd.
Lena woonde aan de Burg. van der
Schansstraat samen met haar man
Kees Roza die al in 1988 overleed,
maar ook woonde bij haar neef
Wim van Andel, die een aantal ja-

ren geleden is overleden. Lena is
geboren en getogen in ons dorp en
voor velen een bekende, altijd
vriendelijk en zorgzaam.
Het was niet onze bedoeling om
ook mensen te gaan noemen die
ooit in Andel woonden en nu zijn
overleden, maar we maken deze
keer een uitzondering, want ook in
april stierven 2 bekende oud Andelnaren, waarvan zo wie zo één
ook aan het corona virus is overleden en dat is Jan van Tilborg op 78

jarige leeftijd, in Sint Maartensdijk,
bij velen bekend als Jantje van
Cowe. Lang in Andel gewoond en
ook gewerkt in het bedrijf van vader
Co en broers Hans en Sjaak.
Ook geboren in Andel, 80 jaar geleden, Arie van Andel, bij velen
bekend als Arie de trom. Arie
woonde met zijn vrouw Truus in de
Prinses Christinastraat en zijn een
paar jaar geleden verhuisd naar de
Kronenburg, appartementen bij
Wijkestein.
Wij wensen al deze families heel
veel sterkte en kracht.
Deze Aktu-Ael is de op één na
laatste van dit seizoen en we zijn
blij dat we er weer 9 hebben kunnen maken, financieel gezien dus.
Het blijft sprokkelen financieel en
we zijn erg blij met de donaties
natuurlijk. Toch nemen wij, Kees en
ik (Ria), de vrijheid dit bij u, de lezer neer te leggen en de vraag te
stellen of er nog een gaatje in uw
budget is om een kleine donatie te
doen, zodat we ook nummer 10 bij
iedereen in de bus kunnen laten
vallen. We weten inmiddels dat
Andel dit blad een warm hart toedraagt, vandaar dat we onze zorg
met u delen.
De redactie
Kees en Ria van der Linden

EVENEMENTEN KALENDER
MEI 2020

SEPTEMBER 2020

22 t/m 30
AFC: Anjercollecte Pr. Bernhard Cultuurfonds.
27 De Notenhoff: Kledingverkoop.

19
20
23
26

JUNI 2020

AFC: Aelse dag.
Geref. Kerk: Jeugddienst met Chris Snoep.
De Notenhoff: Kledingverkoop.
De Notenhoff: Burendag / dorpsontbijt.

9 De Notenhoff: Samen aan tafel.
15 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
15 t/m 20
AFC: De week van de stroopwafel.
21 Geref. Kerk: Jeugddienst met Joren IJzerman
m.m.v. Rise-Up.
27 AFC: Praktijk examens jeugdleden.

OKTOBER 2020

JULI 2020

18 De Notenhoff: Kledingverkoop.
24 AFC: Kerstzangdienst Catharijne Kerk
te Heusden.
25 De Notenhoff: Minimarkt, 14.00-16.00 uur.
26-11 t/m 2-12
Gezamenlijke Kerken Andel: Enveloppenactie.

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.

5 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
12-10 t/m 17-10
Collecte: Stichting Olopikidong’oe.
18 Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. Adaiah.
31 AFC: Altena Streekfestival.

NOVEMBER 2020

Nieuw

ORANJEVERENIGING
JULIANA

pouce’ en ‘Koningsdag’ werden
dan ook niet goedgekeurd.

Op zaterdag 25 april hebben wij
alle bewoners van Andel persoonlijk een kleinigheidje overhandigd
om stil te staan bij onze 100ste
verjaardag. Tevens zat er ook een
kaartje bij dat u kunt sturen naar
iemand waarvan u vindt dat deze
wel een kaartje kan gebruiken in
deze tijd. Op deze manier hopen
wij iets bij te dragen voor de mensen die het op dit moment goed
kunnen gebruiken. Natuurlijk kunt u
het kaartje ook sturen naar vrienden en familie die u nu even niet
goed kunt bereiken.

Meerdere gezinnen hebben het
maximaal aantal punten gehaald
en om het niet onnodig moeilijk te
maken hebben we besloten om
geen nummer één aan te wijzen en
hopen dat jullie óók zonder winnaar
hebben genoten van de quiz. De
antwoorden op de vragen staan
hieronder:
Wanneer hangt er een wimpel bij
de vlag? Op Koningsdag en op
verjaardagen van leden van het
Koninklijk Huis.
Wanneer je de bal omhoog gooit.
Paard met ruiter.
De lucifer.
Wat gebeurt er met het kaarsje?
Het water wordt in het glas gezogen en het kaarsje gaat omhoog.
Sylvester,
Smulsmurf
(2x),
Sneeuwwitje, Sponge Bob, Snoopy, Simba, Smurfin, Stitch, Sulley,
Squidward, Sid en Stuart.
Bij welke pagina was de leeuw te
vinden?
2+6+9
Welk woord zoeken we?? Honderdjarig.

Koningsdag 2020
Koningsdag 2020, ofwel Woningsdag, zoals omgedoopt door de
bond van Oranjeverenigingen,
hebben wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Al vroeg waren wij in
de weer voor het opbouwen van de
tompouce drive-in. Ruim 60 auto’s
zijn door de drive-in gereden en we
hebben een mooi bedrag opgehaald, waarmee wij de bewoners
van de Notenhoff een nieuwe bank
zullen schenken, zodat zij buiten
weer kunnen genieten van de dieren in de dierenweide.
Om 10.00 uur klonk het Wilhelmus
vanaf de Romboutstoren en op
verschillende plekken in Andel.
Muzikanten van het Andels Fanfare
Corps speelden het Wilhelmus op
gepaste afstand om toch een beetje het Koningsdaggevoel te hebben.
Vanaf 13.30 uur hebben we de
eerste ‘interactieve’ familiequiz van
Andel georganiseerd, waaraan
maar liefst 43 gezinnen mee hebben gedaan. Bij iedereen die zich
van tevoren aangemeld had, werd
’s morgens een tasje met de benodigde attributen afgeleverd en vanaf half twee werd er elke vijf minuten een vraag of opdracht doorgestuurd naar de deelnemers via
WhatsApp. Van de uit te voeren
opdrachten moest een foto of video
teruggestuurd worden naar ons om
zo te kunnen checken of de opdracht daadwerkelijk uitgevoerd
was. Bij elke opdracht zat ook een
letter en door de letters op de juiste
manier te combineren moest het
woord ‘Honderdjarig’ worden gevonden. Het woord ‘Oranje tom-

Na 16.00 uur was de muziek bus
aanwezig in Andel om verzoeknummertjes te draaien. Speciaal
was hierbij aandacht voor de bewoners van de Notenhoff. Als één
van de weinige kernen in onze gemeente is het gelukt om in een kort
tijdsbestek een alternatief programma te organiseren, dat veilig
en op gepaste afstand gedaan kon
worden, om hierbij toch nog een
beetje het Oranjegevoel te ervaren.
Wij willen iedereen bedanken voor
zijn medewerking deze dag in het
bijzonder De Spar, Andels Fanfare
Corps, Gemeente Altena en Jos
Schouten en zijn gezin.
101-jarig bestaan 2021
De situatie in Nederland en in de
wereld is op dit moment zo dat het
organiseren van een evenement
even nu niet belangrijk is en een
hoop onzekerheid met zich meebrengt. Op dit moment is het daarom ook nog niet duidelijk wanneer
wij weer verder kunnen met de
voorbereidingen voor 2021. Dit zal
afhankelijk zijn van groen licht door
onze overheid voor het organiseren
van evenementen. Tot die tijd ho-

pen wij dat iedereen gezond mag
blijven. Houd je aan de regels, blijf
zoveel mogelijk binnen, was je
handen regelmatig, houd afstand
tot elkaar en let een beetje op de
mensen om je heen.
Blijf ons volgen op Facebook en
Instagram. 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

U kent onze stichting al een tijdje.
Vorige maand meldden wij dat we
30 families in Kenia hebben voorzien van een pakket met voedsel.
Mede dankzij giften, maar ondertussen hebben we al 51 families blij
kunnen maken met een pakket.

De schoolleiding heeft de spullen
ingekocht en weer verdeeld onder
deze 51 families. Onder de families
van kinderen die door Nederlandse
en Engelse mensen worden ondersteund, zijn ook arme families in de
gemeenschap Olopikidong’oe.
Helpt u mee om nog meer families
te helpen! Niet voor ons, maar voor
hen! U kunt uw gift overmaken op
NL64RABO0173629679
t.n.v.
Stichting Olopikidong’oe. Onze
stichting heeft ANBI status.

was. De meeste leden daarvan
behoorden tot de drie voornaamste
verzetsorganisaties in het land en
stonden onder leiding van Prins
Bernhard.

STICHTING
OLOPIKIDONG’OE
(vervolg)
Wist u ook dat u een kind kunt ondersteunen voor € 125,- per jaar en
dat hij of zij dan intern op school
kan verblijven. Er zijn nog veel kinderen die op een sponsor wachten.
Stichting Olopikidong’oe
Kees van der Linden
Wilma van Andel-Groenenberg

NEDERLAND IS VRIJ
OOK ANDEL IS BLIJ,
MAAR TOCH…….
door Teus van Tilborg
75 jaar Bevrijding. De afgelopen
maanden is er in de media veel
aandacht aan besteed. Het zuiden
van het land, waaronder het grootste deel van Brabant, was eind
1944 al bevrijd. Het Land van
Heusden en Altena, en daarmee
ons dorp, heeft nog enkele maanden oorlogsmisère moeten doorstaan. Maanden waarin nog veel
gebeurd is. De Duitsers hebben
nog flink huisgehouden, veel leed
en materiële schade veroorzaakt.
In tegenstelling tot andere plaatsen
buiten onze streek, is de bevrijding
hier geruisloos verlopen.
Op vrijdagavond 4 mei zien inwoners van Andel in de richting van
de Bergsche Maas veel lichtkogels
in allerlei kleuren in de lucht. Geen
normaal verschijnsel. Er moest wat
bijzonders aan de hand zijn. Dat
blijkt ook zo te zijn. Op dezelfde
avond wordt via de radio bekend

dat Duitsland gecapituleerd heeft
en dat die op zaterdagochtend 5
mei om acht uur in zou gaan. Mensen die al slapen worden wakker
gemaakt om het grote nieuws te
horen. Doch zaterdag beseft men
pas echt goed dat de oorlog over
is. Nog aanwezige Duitsers blazen
de aftocht. Ze zijn blij dat ze terug
naar hun Heimat kunnen. Koningin
Wilhelmina houdt een toespraak
via radio ‘Herrijzend Nederland’.
“Onze taal kent geen woorden voor
hetgeen in ons aller hart omgaat in
deze ure van bevrijding van geheel
Nederland. Eindelijk zijn wij weer
baas op eigen erf en aan eigen
haard”, zegt ze De nationale driekleur verschijnt in de straten. Verder verloopt de bevrijding, zoals
gezegd, vrijwel geruisloos in Andel.
Geen uitbundige feestelijkheden.
Bevrijders als Canadezen of andere geallieerden krijgt men in Andel
niet te zien. Dus geen tanks of ander militair materieel met soldaten
die uitbundig door de inwoners op
straat of vanuit de huizen worden
begroet. Andere plaatsen in de
streek geven hetzelfde beeld. De
reden daarvan is dat de geallieerden hier niet kwamen om ons te
bevrijden, maar om de Duitsers te
verslaan. De kortste weg lag in
oostelijke richting. Een eventuele
aanval op Altena en de Randstad
zou talloze levens kosten, maar het
einde van de oorlog geen dag dichterbij brengen. Na de capitulatie
waren er te weinig Canadese troepen om overal toe te zien op de
ontwapening. En dus werden daar
de Binnenlandse Strijdkrachten
(BS) voor gebruikt, hoewel dit door
de geallieerden feitelijk verboden

Kort na de bevrijding komt ook burgemeester Bax (foto: tijdens zijn
installatie op 18 juni 1940) weer
terug op zijn post. Hij was ondergedoken. Op 8 mei 1945 maakt hij
de bevrijding officieel bekend door
het afleggen van onderstaande
verklaring. Uit een briefwisseling
tussen de burgemeester en de Militair commissaris in de provincie
Noord-Brabant blijkt, dat de Duitsers op 5 mei Andel hebben verlaten. Ze hebben daarbij veel spullen
achtergelaten.
“Nederland is vrij!
Eindelijk is voor ons gehele land
het zo vurig verbeide uur aangebroken, waarop wij ons verlost mogen gevoelen van de gruwelijke
terreur van het thans zieltogende
Duitse monster, die gedurende vijf
jaar zo ondragelijk op ons volk
heeft gedrukt, wellicht de zwaarste
beproeving in de Nederlandse geschiedenis.
Vanzelfsprekend vervult deze historische dag ons allen met grote
blijdschap en dankbaarheid.

NEDERLAND IS VRIJ
OOK ANDEL IS BLIJ,
MAAR TOCH….(vervolg)
Toch blijven deze gevoelens vermengd met droefheid, als wij denken aan het vele onherstelbare, dat
onder ons volk in de achterliggende
jaren is geschied, aan de vele doden, die de strijd en de terreur, ook
van onze gemeente, hebben geeist, aan de ontzaglijke materiële
verliezen,
waardoor onze gemeente en ons
gehele land werden geruïneerd.
Bovendien blijven wij vervuld met
grote bezorgdheid over het lot van
hen, die werden weggevoerd en
nog niet in ons midden zijn teruggekeerd.
Dit alles moet voor ons een reden
zijn om onze begrijpelijke blijdschap niet tot uitbundigheid en uitgelatenheid te doen uitgroeien.
Daarvoor zijn de omstandigheden
waarin wij verkeren op dit ogenblik
te ernstig. Ik verzoek dan ook dringend bij den uitingen van uw
vreugde die matiging te betrachten,
die op dit ogenblik past. Toont uw
dankbaarheid door God te danken
voor de door Hem geschonken
verlossing en bidden wij Hem ons
land en volk spoedig weer in vrede
en rust te verenigen onder het bestuur van ons geliefd Huis van
Oranje.
Verder doe ik in dit historisch uur
een beroep op U allen tot het betrachten van een stipte discipline
en plichtsbetrachting, waardoor
verstoring van de orde en rust in de
gemeente zal worden vermeden.
Onderwerpt U dan ook onvoorwaardelijk aan de ter zake te geven

voorschriften waarvan stipte naleving in ieders belang wordt verwacht. Tegen ordeverstoorders zal
dan ook op de meest strenge wijze
worden opgetreden. Ook wraakoefeningen tegen personen en goederen van andersdenkenden zijn
streng verboden en blijven uitsluitend voorbehouden aan het wettig
gezag. Ook roep ik aller medewerking in om zo spoedig mogelijk te
komen tot herstel van normale toestanden. Daartoe zal aan sommigen een bijzondere taak worden
toevertrouwd. Zij, voor wie zulks
niet het geval is, kunnen hun medewerking niet beter verlenen, dan
door zo spoedig mogelijk terug te
keren tot hun dagelijkse arbeid,
waardoor de belangen van ons
ganse volk ten zeerste zullen worden gediend.
Leve de Koningin, Leve het vrije
Nederland, Leve onze bondgenoten.”
Wraakoefeningen
Het is niet zonder reden dat de
burgemeester erop wijst dat
wraakoefeningen verboden zijn.
Ondanks dat gebeurt het toch.
Vooral jonge meisjes die (vermeende) omgang met Duitse soldaten hebben gehad, moeten het
ontgelden. ‘Moffenhoeren’ worden
ze genoemd. Ze worden met de
heggenschaar in het openbaar kaal
geschoren. Ook in Andel gebeurt
dit, ter hoogte van de het pand Julianastraat 14. Een vorm van onverantwoorde volkswoede. Een
vernederend schouwspel waar oud
en jong getuige van zijn. Het heeft
de betrokken jonge vrouwen heel
hun leven achtervolgd. Overigens
zijn er ook dan al inwoners die zich
van deze actie distantiëren. Nog

niet zo lang geleden is onder de
titel Moffenmeiden hierover een
boek verschenen, geschreven door
Rianne Oosterom. Uitgebreid wordt
daarin een geval in Nieuwendijk
beschreven.
Gerrit Vos vertelt in zijn herinneringen aan de oorlog hoe er voor hem
plotseling een eind aan de oorlog
kwam. “De Duitse soldaten verzamelden zich met geweren en oorlogstuig op straat voor de pastorie.”
Hij bedoelt daarmee de voormalige
pastorie aan de Burgemeester van
der Schansstraat, nu bewoond
door arbeidsmigranten. Hij vertelt:
“Ze gooiden onder andere zakhorloges in de tuin naast de pastorie.
Mijn oudste zusje raapte er een
paar op. Ze zijn nog jaren bewaard
gebleven in een pepermuntdoosje.
Nog dezelfde middag kwamen
mensen met geweren aan de
schouder en op fietsen door de
straat, terwijl de Duitse soldaten op
de grond zaten. Die mensen met
geweren, althans dat bleek mij pas
later, waren leden van de Binnenlandse Strijdkrachten.” Hij verhaalt
ook over het kaal knippen van
meisjes, die zoals hij het noemt,
met Duitse soldaten hadden gevreeën. Tevens vertelt hij dat enige
tijd later personen die in de oorlog
aan de kant van de Duitsers stonden, onder leiding van BS’ers met
geweren te werk werden gesteld in
de land- en tuinbouw.
Rol Binnenlandse Strijdkrachten
Kort na de oorlog ontstaat discussie over de rol en manier van optreden van de Binnenlandse Strijdkrachten. Ook in Andel speelt dat,
zo blijkt uit ingezonden stukken in
de regionale kranten van de hand
van O. Bouman, groepscomman-

NEDERLAND IS VRIJ
OOK ANDEL IS BLIJ,
MAAR TOCH….(vervolg 2)
dant van de plaatselijke afdeling
van de BS. In een eerste stuk gaat
hij in op het verschil tussen de
voormalige ondergrondse, lees het
verzet, en de BS. Het is volgens
hem absoluut onjuist, zoals overal
te horen is, dat de BS gelijk zijn
aan de vroegere verzetsbeweging.
Het blijkt dat nu de strijd gestreden
is, er personen zijn, die het doen
voorkomen dat ze actief zijn geweest in het verzet, terwijl dit niet
zo is, en nu lid zijn van de BS.
Bouman vindt dat daardoor de
naam van de “fiere vertegenwoordigers van ons Nederlands verzet,
bevlekt wordt. Het is onze dure
plicht tegenover ons hiermee met
alle mogelijkheden te verzetten.” In
een later stuk (juli 1945) schrijft hij
dat veel inwoners blij zullen zijn nu
ook in Andel de BS vertrekken. Hij
erkent dat er ongetwijfeld fouten
gemaakt zullen zijn, maar voor kritiek door zoveel onbevoegden is
volgens hem geen reden. “Wie was
het die in de tijd van de bezetting
het werk gedaan heeft met inzet
van leven vrijheid en bezit. Waren
dat ook de mensen die na de bevrijding zo gul geweest zijn met
kritiek?” Volgens Bouman hebben
mensen nu kritiek die destijds nog
niet het lef hadden om geen koper
of radio in te leveren waartoe de
bezetter had opgeroepen. “Toen

hebben ze de gelegenheid gehad
te bewijzen of ze ook werkelijk Hollands bloed bezaten, niet nu na de
gelukkige bevrijding van ons vaderland. Nu is het gemakkelijk genoeg
om met een Oranje speldje of strikje op de jas te lopen. Maar toen
onze geëerbiedigde Koningin en de
regering in Londen een beroep op
haar deden, toen was het tijd geweest niet om te praten, maar om
te werken.” Het is niet allemaal
negatief wat Bouman schrijft. “Gelukkig zijn er ook nog veel inwoners
geweest die getoond hebben dat
ze begrip hadden voor ons werk en
moeilijke omstandigheden waarin
we verkeerden.”
Als dank voor hun inzet kregen de
leden van de BS een herinneringsinsigne en een brief van Prins
Bernhard (afbeelding linksonder).
Kortom, de oorlog mag dan beëindigd zijn, de vrede zijn weergekeerd, in het dorp was het blijkbaar
tussen een aantal bewoners geen
pais en vree. Je zou het anders
hebben verwacht.
Bron: De Sirene en Beeldbank
Streekarchief Langstraat Heusden
Altena (foto burgemeester Bax)

ANDELS FANFARE
CORPS
Felicitaties
Andels Fanfare Corps feliciteert
Oranjevereniging Juliana met het
100 jarig bestaan en voetbalvereniging Sparta`30 met het 90 jarig
bestaan.
Anjercollecte
Pr. Bernard
Cultuurfonds
via mobiele
telefoon
In de week
van 22 t/m 30 mei staat onze jaarlijkse Prins Bernard Cultuurfonds
collecte gepland. Helaas kan deze
in verband met de corona crisis
geen doorgang vinden via de normale huis aan huis collecte.
Daarom heeft de Anjercollecte besloten om op een alternatieve wijze
te collecteren. Namelijk via uw mobiele telefoon. U kunt een Whats-

App krijgen via de leden van het
Andels Fanfare Corps, deze kunt u
gebruiken om uw donatie aan het
Prins Bernard Cultuurfonds te doen
en u steunt hier AFC mee. Krijgt u
geen WhatsApp, maar wilt u toch
doneren? Kijk dan op onze facebook. Daar zullen wij het bericht
ook delen.
U
kunt
ook
kijken
op
www.anjeractie.nl voor meer informatie hierover, ga naar het artikel “Twee euro geven is ook mooi”,
www.anjeractie.nl/nieuws/2716twee-euro-geven-is-ook-mooi, of
naar “Doneer nu”. Op deze manier
kunt u daar ook doneren.
Omdat het Prins Bernhard Cultuurfonds dit jaar 80 jaar bestaat én dit
jaar voor de 75ste keer de Anjeractie organiseert, mogen wij als collecterende vereniging eenmalig
100% van de opbrengst zelf houden! Al uw donaties komen dus
rechtstreeks bij ons terecht.
Aelse dag
De Aelse dag zal dit jaar plaatsvinden op 19 september 2020. Sinds
1976 is de gezellige jaarmarkt een
vast onderdeel van de Aelse Dag.
Deze warenmarkt is in 2018 uitgebreid met een rommelmarkt en dit
jaar wordt daar nog de kofferbakverkoop 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. Wilt
u deelnemen aan de warenmarkt,
rommelmarkt of kofferbakverkoop,
stuur dan het juiste formulier, volledig ingevuld naar Marktmeester,
Burg. Scholtenlaan 2a in Andel of
via
mail
naar
marktmeester@aelsedag.nl.
Bezoek voor meer informatie over
de Aelse Dag onze website
www.aelsedag.nl of volg ons op
facebook Aelsedag Andel.

ANDELS FANFARE
CORPS (vervolg)
Sponsorkliks – Online shoppers
opgelet!
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 terwijl u uw
favoriete producten in huis haalt!
Wegens omstandigheden liggen wij
als vereniging momenteel stil. Wij
weten nog niet wanneer we weer
mogen beginnen en concerten
kunnen geven. Het is daarom mogelijk dat er data verschoven worden in onze agenda. Om te zorgen
dat u helemaal up-to-date blijft kunt
u op volgen op Facebook
www.facebook.com/AndelsFanfa
reCorps/ of een bezoek brengen
aan
onze
website
www.andelsfanfarecorps.nl
Marit van der Ham

Aanleg verlichting Parallelweg
Op 11 mei werd de eerste paal,
met een feestelijke ingebruikname,
in de grond gezet. Jammer genoeg

mocht er door de omstandigheden
van het coronavirus maar een klein
aantal mensen aanwezig zijn. Wethouder Van Vugt en de fotograaf
deden hun werk, zodat er vanaf dat
moment licht in de duisternis is. De
armaturen gaan branden als er
iemand een paal nadert en gaan
ook automatisch uit als er iemand
gepasseerd is. Dit voorkomt uiteraard dat ze de gehele nacht branden. Een belangrijke kosten overweging dat haar nut moet gaan
bewijzen. Een lang gekoesterde
wens van de dorpsraden Andel en
Giessen/Rijswijk is in vervulling
gegaan, nadat ook de jongerenraad een grondig onderzoek had
verricht naar de noodzaak in de
gemeente Altena.

Fontein in de vijver bij De Notenhoff
Nog een wens uit de periode dat de
vijver werd uitgediept om gelijk de
mogelijkheid te benutten een fontein te plaatsen. Dat was boven de
begroting. Vorig jaar hebben wij
nog een poging gewaagd en tot
onze verrassing wordt het verzoek
nu wel gehonoreerd. Om de wanden te beschermen tegen instorten
is de sproeihoogte aangepast naar
1,2 meter met een diameter van 5
meter zoals u op de foto kunt zien.
Het betreft een drijvende installatie
die niet op de bodem wordt geplaatst. De installatie wordt met

tuidraden vastgezet aan de bodem.
Op de bodem ligt de stroomkabel
om de fontein te voorzien van elektriciteit. De fontein wordt niet verlicht en vanwege eventuele geluidsoverlast is de fontein ’s nachts
niet in werking. Ook hier is het organiseren van een bijeenkomst
wegens het coronavirus niet mogelijk en wordt er door de gemeente
per brief gecommuniceerd met de
buurtbewoners, per mail naar onze
leden en via dit blad naar de rest
van Andel. De planning van plaatsing is door Enexis verschoven
wegens het virus en is aangegeven
dat het maximaal 12 weken kan
duren. Verder zal er nauwlettend
gekeken worden naar punten die
de volksgezondheid betreffen. Ook
de kwaliteit van het water, het waterpeil en ook de diergezondheid
zal de nodige aandacht krijgen.
Niettemin een mooi project wat de
uitstraling zal verbeteren en de
levendigheid zal vergroten. Een
aanwinst voor ons mooie dorp.
4 mei 2020
In verband met het Corona virus
zijn in veel gemeenten in Nederland geen
centrale
dodenherdenkingsbijeenkomsten gehouden,
ook niet in
de
gemeente
Altena.
Het heeft
de Dorpsraad Andel doen besluiten bloemen
te leggen bij de gedenkplaat bij de
Romboutstoren.

DORSPRAAD ANDEL
(vervolg)
Bericht vanuit de gemeente: Online Inwonerparticipatie
Bericht vanuit het programmateam
kerngericht werken met betrekking
tot een in ontwikkeling zijnde tool
aangaande online inwonerparticipatie:
De raad van de gemeente Altena
heeft er voor gekozen dat digitale
toepassingen in onze gemeente
deel gaan uitmaken van de dialoog
tussen inwoners en politiek. Digitale participatie biedt nieuwe kansen
om inwoners op een grotere schaal
te bereiken en responsiever te zijn
in de communicatie. In de praktijk
zal er overigens altijd sprake zijn
van een combinatie van online methoden om burgers te betrekken.
Wat de raad wil is een online platform waar inwoners initiatieven
kunnen delen en in samenwerking
met partijen (incl. de gemeente), tot
uitvoering kunnen laten komen. In
een toekomst waarbij de gemeente
steeds meer met (relatief gezien)
minder middelen moeten doen en
waarbij veel belangrijke zaken al
online geregeld worden, lijkt een
digitale tool ter verbetering van de
relatie tussen burger en overheid
onvermijdelijk. Na een onderzoek
van studenten van de Erasmus
Universiteit is de gemeente uitgekomen
bij
(http://www.citizenlab.co) Wat de
raad wil is een platvorm waar,
naast de vragen van de overheid,
inwoners initiatieven kunnen delen
en in samenwerking met andere
inwoners tot uitvoering kunnen laten komen. Om een dergelijke tool
te implementeren zijn er natuurlijk
uitdagingen………Hoe kunnen we
de participatie onder de inwoners

faciliteren? Hoe sluiten we aan bij
de samenredzaamheid van een
kern? Hoe richten we het in en
voorkomen we op het platform een
wij-zij gevoel? Welke spelregels
zijn er nodig om dit alles goed van
de grond te krijgen? Privacy?
Communicatie! College- en Raadambities? Kortom veel puzzels om
de komende jaren op te lossen. Het
idee achter de tool is dat het aanvullend is ten aanzien van de bestaande participatie.

Ook De Bloesemhoff met daarnaast de appartementen hebben
de top bereikt. Hopen maar dat
alles binnen de planning mag blijven, want er wordt enorm naar uit
gekeken. Woonservice Meander
zou op onze ledenavond de plannen ontwikkelen voor de ruimte
tussen de Langenhof en de Dr.
Esseveldlaan, maar door de omstandigheden is dat niet doorgegaan en wachten dus op een volgende mogelijkheid.

Kernbezoek aan Andel
De datum van dit bezoek van de
gemeenteraad is diverse keren
vooruit geschoven i.v.m. corona.
Voorzichtig wordt september genoemd maar dat wachten we begrijpelijk rustig af.

Grindkoffers Leilindes
Op 6 mei is er ter plaatse een gesprek geweest met de dorpsraad,
leverancier en 2 mensen van de
gemeente. De gemeente zal hier
waarschijnlijk in de laatste editie
voor de zomer zelf een verslag
over schrijven in dit blad. Er zit
weer beweging in.

Respect
De afgelopen tijd was de Oranjevereniging weer druk in touw om
ons weer te verwennen tijdens de
Oranjedagen. Dat geldt ook voor
de overige begunstigers uit ons
dorp die hun steentje bijdroegen,
ook dat mogen we niet vergeten.
Saamhorigheid is een groot goed
en dat is ook nodig om je dorp levendig te houden. Bedankt.
Bouwen
Bijzonder verdrietig dat dhr. Zijlstra
zijn voorgenomen- en uitgevoerde
plannen niet mocht aanschouwen
in de ruimte tussen de Julianastraat
en de Wilhelminastraat. Het einde
van het leven is onverbiddelijk en
geldt voor iedereen. Op De Bronkhorst mochten weer veel bewoners
hun intrek nemen. En reikhalzend
wordt weer uitgekeken naar de 15
appartementen in het Boerengroen,
waarvan de bouw na de vakantie
begint met eerst het voorbereiden.

Lid worden
Bij de inwoners van Andel is het
genoegzaam bekend dat u lid kunt
worden van onze vereniging voor €
5,- per jaar als gezin. Het voordeel
is dat u tussendoor per mail bijgepraat wordt als er urgent nieuws is
of dat uw mening gevraagd wordt.
Geef u dan op via het secretariaat
c.vanderlinden@hetnet.nl.
Namens Dorpsraad Andel
Frans Sterrenburg

UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ :
3 JUNI 2020

COVID-19 & (LONG)
FYSIOTHERAPIE ANDEL

Covid-19 is een nieuw ziektebeeld,
waarvan duidelijk is dat dit coronavirus het op de luchtwegen heeft
gemunt. Het virus hecht aan de
slijmvliezen achter in de keel, wat
een schrale keel en droge hoest
veroorzaakt. Daarna dringt het virus mogelijk dieper door naar de
longen. Door het ontstekingsproces
en de bijbehorende hoeveelheid
vocht die dan vrijkomt, krijg je het
benauwd en ga je steeds sneller
ademen. Dit is normaal bij alle
longontstekingen die veroorzaakt
worden door een virus en die uit de
hand lopen.

Door het nieuwe coronavirus wordt
circa 80 procent van de besmette
mensen niet of nauwelijks ziek en
herstelt vanzelf. De overige 20 procent wordt behoorlijk tot ernstig
ziek. Symptomen zijn onder meer
een droge hoest, benauwdheid,
niezen en koorts. Een grote groep
hiervan herstelt alsnog na vijf tot
zeven dagen, maar een aantal
mensen verslechtert plotseling om
een nog onbekende reden. Deze
mensen komen op de Intensive
Care (IC) terecht en dan vaak ook
aan de beademing: de angstige
beelden die we allen al weken volgen.
Gevolgen COVID-19
Door de ontstekingen, maar ook
door de beademing die bij de mensen op de IC moet plaatsvinden,
kan littekenweefsel ontstaan in de
longen. Hierdoor gaat de elasticiteit
uit het longweefsel, waardoor de
zuurstofuitwisseling
niet
meer
plaats kan vinden zoals het zou
moeten. Als in de longen (veel)
littekenweefsel ontstaat, kan dat
bijvoorbeeld leiden tot een vermin-

derd uithoudingsvermogen. Deze
nieuwe longziekte heet Corona
Obstructive Lung Disease (COLD).
Lichamelijke stoornissen en beperkingen na IC ontslag
Veel IC-overlevenden ervaren fysieke, cognitieve (o.a. geheugenverlies en concentratiestoornis) en
psychische problemen (o.a. angst
en stress) na ontslag van de IC,
ook wel PICS genoemd. Deze
klachten ontstaan soms direct,
soms pas na verloop van tijd en
kunnen veel tijd nodig hebben om
van te herstellen. Denk hierbij aan
een periode van 1 tot 5 jaar.
De fysieke problemen kunnen hartlongklachten zijn, klachten van het
bewegingsapparaat en het uithoudingsvermogen, maar met name
STERK VERMINDERDE SPIERKRACHT. Ook vermoeidheid, kortademigheid en pijn aan de gewrichten kunnen allemaal het gevolg
zijn.
Indien deze klachten in meerdere
mate aanwezig zijn, is reactiveren
of revalideren belangrijk om op de

COVID-19 & (LONG)
FYSIOTHERAPIE ANDEL
(vervolg)
goede manier weer op conditie te
komen. Meestal zal de behandelend arts iemand dan doorverwijzen
naar een revalidatietraject of naar
een LONGfysiotherapeut die aangesloten is bij het longnetwerk Den
Bosch.
https://www.longfysiotherapienet
werk-denbosch.nl/
ANDEL heeft de longfysiotherapeut
voor het Land van Heusden en
Altena.
Een longfysiotherapeut is bekend
met andere longaandoeningen en
de specifieke, gespecialiseerde
aanpak van therapie die hierbij
komt kijken. Vanuit specifieke kennis van meetinstrumenten, trainingsvormen en beperkingen in het
dagelijks leven door longproblematiek en PICS-klachten, kan de longfysiotherapeut samen met u werken aan een verantwoord, doeltreffend en persoonlijk begeleidingsen traingingstraject om weer terug
te kunnen keren naar thuis-, werken wellicht ook sportsituatie.
Op dit moment zal de longfysiotherapie veelal bestaan uit het aanleren en begeleiden van specifieke
ademhalingsoefeningen en training
van relevante spierkracht. Vanaf 1
mei mogen wij u weer behandelen
in de praktijk met strikte hygiëne

maatregelen. We kiezen voor de
beste behandel optie voor u, dat
kan
mogelijk
zijn:
via
(beeld)telefoon en huiswerkoefeningen via papier of e-mail.
Wij zijn ook nu ALLE dagen aanwezig om vragen over Coronabehandelingen, maar ook alle andere
vragen bij blessures en/of pijn in
gewrichten en spieren te beantwoorden en zo nodig te behandelen.
Heeft u vragen over LONGFYSIOTHERAPIE of andere lichamelijke
klachten van het bewegingsapparaat, bel ons dan op 0183-441681
(bij voorkeur tussen 9.00-12.00), of
mail naar
info@fysiotherapieandel.nl
Afdeling Andel

Beste en lieve mensen,
Onze ledenmiddagen en alles wat
we van plan waren, hebben we
voorlopig in de ijskast gezet. De
ander halve metersamenleving zal
nog wel een tijdje gaan duren, zo is
de voorspelling. We wachten de
ontwikkelingen af, alle geplande
activiteiten hebben we daarom opgeschort tot juli. We willen u toch
op de hoogte houden van wat de
mogelijkheden zijn voor onze
PCOB afdeling en wensen u heel
veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Bent u handig met computer, dan
raad ik u aan u in te schrijven voor
de Nieuwsbrief van de landelijke
KBO-PCOB, u vindt hierop veel
informatie die belangrijk is voor ons
als senioren. U vindt deze via internet: KBO-PCOB nieuwsbrief of
KBO-PCOB nieuws.
Hierbij nog enkele stukjes die vanuit ons hoofdkantoor onder onze
aandacht worden gebracht:
CORONA maatregelen zijn verlengt TOT 19 MEI. We gaan samen door met de corona-aanpak in
Nederland. Heel veel onze handen
wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel
komt er voorzichtig meer ruimte
voor kinderen en jongeren. De corona aanpak gaat heel langzaam
de goede kant op. We hebben
veelal een manier gevonden om
ons dagelijks leven praktisch in te
vullen, ook al is dat lang niet altijd
makkelijk. Medewerkers in de zorg
doen hun uiterste best om iedereen
de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen
in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen
gaan gestaag omlaag. Het kabinet
heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19
mei.
Zelfstandig wonende ouderen: Het
advies om niet op bezoek te gaan
bij 70-plussers wordt aangepast.
Vanaf 29 april geldt:

PCOB (vervolg)
Zelfstandig wonende ouderen van
70 jaar en ouder kunnen door één
of twee vaste personen met enige
regelmaat worden bezocht.
EEN LUISTEREND OOR TEGEN
DE EENZAAMHEID Krijgt u vanwege het coronavirus minder bezoek en heeft u dus minder sociale
contacten? U kunt bij verschillende
instanties terecht voor een praatje.
Het Rode Kruis - Voor praktische
tips, een praatje en hulp bij het
online boodschappen doen. Telefoonnummer: 070-4455888
De Luisterlijn.- Dag en nacht bereikbaar voor iedereen die een luisterend oor zoekt. Telefoonnummer:
0900-0767.
De Zilverlijn - Ouderen die zich via
dit telefoonnummer aanmelden
voor de Zilverlijn, krijgen wekelijks
een telefoontje van een vrijwilliger.
Telefoonnummer: 088-3442000 De
Ouderen-Infolijn - Een speciale
telefoonlijn van KBO-PCOB. Voor
alle vragen (van ouderen) ook over
corona. Bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur. Telefoonnummer: 0303400600.
Bent u zelf niet eenzaam, maar
kent u iemand die dat misschien
wel is? Bel diegene dan gewoon
eens op. Wellicht een kleine moeite
voor u, maar voor de ander een
groot gebaar.
Terwijl ik dit alles op schrijf klinkt
een lied in mijn hoofd, u kent het
vast allemaal:
Beveel gerust uw wegen
al wat u 't harte deert
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.
Hoe fijn kan het dan zijn om diep
van binnen getroost te kunnen
worden door die gedachte of dat
gevoel: hoe het ook zal zijn – er
zullen altijd wegen zijn waarlangs
mijn voeten kunnen gaan. Los van
al het denken ‘of dat wel of niet
kan’, want een mens heeft op z’n
tijd troost nodig. Troost die andere
wegen gaat dan wetenschap en

statistiek. Troost die een eigen
spoor trekt in ons leven. Een rode
draad. En dat is wat ik u toewens:
uw eigen rode draad van troost. Als
houvast. Als met gezond verstand
niet alles meer te beredeneren en
te voorkomen is.

Wij als bestuur van PCOB-afd. Andel wensen u deze troost toe en
wensen u veel sterkte voor iedereen in zijn of haar situatie.
Adri van Breugel- van Andel
voorzitter PCOB-afd. Andel

OPHALEN OUD PAPIER
Vrijwilligers van Andels Fanfare
Corps zamelen al sinds halverwege
de 20e eeuw oud papier in. Steeds
vaker merken de ophalers dat niet
helemaal duidelijk is wat wel en wat
geen oud papier is. Door de
aangescherpte regels in verband
met export van het oud papier
zetten we even op en rijtje wat op
dit moment belangrijk is bij het
scheiden van oud papier en karton.
Wat is oud papier?
Papier- en kartonafval (OPK),
schoon en droog:
 Kranten en tijdschriften
 Reclamefolders zonder plastic
hoesjes
 Gidsen en catalogi
 Toegangskaarten
 Boeken en brochures
 Kleine en grote kartonnen dozen
 Papieren zakken en tassen
 Inpakpapier, cadeaupapier
 Eierdozen
 Golfkarton
 Kartonnen
opvulling
bij
producten
 Print- en kopieerpapier; nietjes,
paperclips
of
plakband
zijn
toegestaan
 Schrijfpapier, tekenpapier
 Enveloppen: van papier of
karton; ook met venster
Dit is GEEN oud papier!!
Vies of nat & Papier/karton met
plastic:
 Taartdozen met voedselresten

en kunststof venster
 Pizzadozen
 Bakpapier
 Koffiefilters
 Kassabonnetjes
 Zakdoekjes/tissues
 Keukenpapier
 Luiers, wc-/sanitair papier
 Behang: papier en vinyl
 Plastic hoesjes om (reclame)folders en tijdschriften
 Melk-, yoghurt- en sap pakken:
drankenkartons (mogen in de
plastic PD-zakken)
 Vloeibaar
wasmiddel
verpakkingen: vloeistofdicht karton
 Treinkaartjes: met eenmalige
chipkaart
 Diepvriesverpakking: karton met
plastic binnenkant
 Papieren broodzakken: papier
en plastic
 Geplastificeerd papier en karton
 Plastic zakken en tassen
 Enveloppen
met
plastic
bubbeltjes
 Ordners en ringbanden
 Plastic opbergmappen

deel van het nieuwe papier wordt al
van oud papier gemaakt en papier
kan tot 6 keer recyclen.
Zit er bij het oud papier teveel niet
oud papier, dan kan de hele vracht
afgewezen worden!!

Is het nuttig om afval goed te
scheiden en waarom?
Het is zeker nuttig en iedereen kan
daaraan bijdragen! Waardevolle
grondstoffen worden behouden en
daar
worden
weer
nieuwe
producten van gemaakt, maar dan
moeten we wel goed scheiden!
Papier en karton wordt tot pulp
vermalen, het pulp wordt gedroogd
en daar worden weer nieuwe rollen
papier van gemaakt. Het grootste

De verhuurbrochure van de nieuwbouwappartementen in Andel staan
op
onze
website
www.woonservicemeander.nl/pr
ojecten

Graag wil Andels Fanfare Corps
samen met u, waar mogelijk, nog
beter afval scheiden.
Laten we er voor zorgen dat het
ingezamelde
papier
weer
hergebruikt kan worden!
Wij hopen dat we op uw steun en
medewerking
kunnen
blijven
rekenen.
Kijk voor meer informatie op de
AfvalWijzer:
www.gemeentealtena.nl/afval.
Arja van Herwijnen

De woningen zullen vanaf donderdagmiddag 14 mei a.s. tot en met
woensdagmiddag 27 mei a.s. worden geadverteerd via Woongaard.
Geïnteresseerden kunnen reageren op de woningen.

Ook voor v.v. Sparta ’30 heeft het
Corona virus mindere aspecten,
geen wedstrijden, geen kantine
inkomsten, etc.
De accommodatie blijft gesloten,
dus geen open kleedlokalen, toiletten en kantine.
Maar er brandt licht aan het einde
van de tunnel, want de kinderen
t/m 12 zijn alweer aan het trainen,
1x per week, met in achtneming
van egels die o.a. door NOC*NSF
zijn aangegeven. Enkele regels
vindt u hieronder.
 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere
persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen tot
en met 12 jaar);
 hoest en nies in je elle boog en
gebruik papieren zakdoekjes;
 ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 was voor je training thuis je
handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 was je handen met water en
zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 douche thuis en niet op de
sportlocatie;
 vermijd het aanraken van je gezicht;
 schud geen handen;
 kom niet eerder dan 10 minuten
voor de sportactiviteit aan op de
sportlocatie en ga direct daarna
naar huis.
Aangegeven is dat de jeugd van 13
t/m 18 ook mag gaan trainen, maar

zij moeten echt
1,5 meter uit
elkaar blijven.
Dit geldt ook
voor de senioren, want op het
moment
van
schrijven is er
aangegeven dat
ook zij weer
mogen
gaan
trainen op 1,5
meter van elkaar.
Een hele kluif
voor de organisatie om dit
allemaal in goede banen te leiden.
Voor het bestuur blijft de regel veiligheid voor alles overeind staan.
Dat hier discussies over ontstaan
komt niet alleen bij het voetbal
voor. Die ontstaan omdat we allemaal zo graag willen dat deze periode snel voorbij is en wie wil dat nu
niet?
De inkomsten voor de club bestaan
niet alleen uit inkomsten uit de kantineopbrengst. We mogen ons gelukkig prijzen met een groot aantal
sponsoren die we ontzettend dankbaar zijn dat ze hun financieel
steentje bij blijven dragen. Hartelijk
dank!
Ondanks deze moeilijke periode
denken we sportief vooruit. Dat
moet ook wel want we moeten ons
weer voorbereiden voor de volgende competitie die in september
begint. Een belangrijk punt daarbij
is het indelen van de jeugdteams.
Die moeten op een bepaalt moment opgegeven worden bij de
KNVB. Een belangrijke tip voor
gezinnen met kinderen die in Andel
zijn komen wonen. Op dit moment
bestaat al de mogelijkheid om

informatie in te winnen en om aan
te melden via onderstaand mailadres.
Van kabouters tot gevorderden.
Maar uiteraard is iedereen die zich
aan wil sluiten om te voetballen van
harte welkom en niet alleen voor
heren maar ook voor dames en het
G-team, een team voor lichamelijk
en
verstandelijk
gehandicapte
voetballers. info@sparta30.nl
Maar de groep die de gehele zomer in actie is heeft er voor gezorgd dat de velden er prima en
uitdagend bij liggen. Ze zijn weer
ingezaaid en bij droog weer zal er
zeker gesproeid moeten worden.
Maar heb je niets met voetballen
en wil je toch je vrije tijd op een
leuke manier invullen, is er altijd
een plaatsje om je bij deze groep
aan te sluiten. Van harte welkom!

