Nummer 275

DORPSBLAD ANDEL
28STE JAARGANG NUMMER 5
JANUARI 2020

“AKTU – AEL”

COLOFON:
Jaargang 28
Seizoen 2019-2020

Kopij plaatsing is vrij voor iedereen,
behoudens degene die enig commercieel belang dient. De redactie
mag kopij weigeren, zonder opgaaf
van redenen.

DORPSBLAD ANDEL wordt uitgegeven onder auspiciën van Ondernemersvereniging “De Linden” te
Andel. Maandelijks verschijnt AktuAel, alleen de maanden juli en
augustus verschijnt het dorpsblad
niet. Aktu-Ael wordt verspreid in
Andel en wordt toegezonden aan
belanghebbenden. De redactie is
niet verantwoordelijk voor de inhoud. Overnemen van teksten uit
dit blad is toegestaan.

Adverteren is toegestaan voor alle
ondernemers uit Andel. Elders gevestigde ondernemers kunnen
eveneens adverteren, zij mogen in
geen concurrentieverhouding staan
met Andelse ondernemers.
Advertenties dienen zoveel mogelijk druk klaar aangeleverd te worden.

Redactie:
Kees en Ria van der Linden,
Abraham Kuyperstraat 28,
4281 ME ANDEL,
tel. 0183-449304 / 06-53945404

Tarieven advertenties in Euro’s
per uitgave

Bankrekening:
NL17 RABO 03415 19 677
Ondernemersvereniging
De Linden, t.n.v. Dorpsblad Andel.

Teksten dienen getypt, of via email
aangeleverd te worden.
c.vanderlinden@hetnet.nl

Formaat
1/1 A4
¾ A4
½ A4
1/3 A4
¼ A4
1/8 A4

10x
5x
1x-4x
130,- 137,50 145,100,- 107,50 115,77,50 85,92,50
61,50 69,76,50
50,57,50
65,35,- 42,50
50,-

AKTU-AEL
‘Vrienden van Aktu-Ael’
20
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
5 februari 2020
4 maart 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
Allereerst willen we u een succesvol, maar boven alles een gezond
2020 wensen.

De drukke decembermaand ligt
weer achter ons, u hebt weer
kunnen deelnemen aan de
Christmas walk. Het weer zat ons
weer niet mee, maar toch zijn er
een behoorlijk aantal op pad gegaan, zowel lopend als met de
fiets, om een bezoekje te brengen
aan een groot aantal ondernemers.
Door Glasvezel buitenaf werd u
een poppenkast voorstelling aangeboden door een beroeps pop
penspeelster. Was mooi de gelegenheid om weer even op temperatuur te komen in het Jan
Claesenhuis. De medewerkers
van Glasvezel buitenaf konden
aan u hun verhaal kwijt.

naars bekend maken en weten we
wie dit jaar weer in een luchtballon boven onze streek kan vertoeven, of een Lindenbon heeft gewonnen die te besteden is bij de
ondernemers die lid zijn van de
ondernemersvereniging De Linden. Ook onder de deelnemers
aan de Christmas walk zijn er een
aantal die in de prijzen zijn gevallen.
Het buffet gaan we dit jaar anders
doen, dat hadden we al eerder
gezegd. U heeft geen stempels
meer hoeven te vergaren. Op
donderdagavond 6 februari is Party centrum ‘t Buitenhoff hiervoor
weer sfeervol ingericht.
Van 18.30 tot 20.30 uur.

Er zijn een paar ondernemers die
besloten hebben om te stoppen
met hun activiteiten en dus ook
geen lid meer zijn. We hebben
direct in het nieuwe jaar toch ook
weer een nieuw lid kunnen verwelkomen. ‘Cakes by Corine’,
Hoge Maasdijk 18 in Andel. Corine Timmermans is nog bezig haar
site in de lucht te krijgen, maar
haar mailadres en telefoonnummer staan al wel op onze site. Als
u deelgenomen hebt aan de
Christmas walk dan hebt u bij
drogisterij Verbeek al iets van
haar producten kunnen proeven.

Als u deel wilt nemen kunt u zich
melden bij Dirk Verbeek van drogisterij Verbeek tegen betaling
van € 10,- per persoon en kunt u
gaan genieten van dit overheerlijke buffet, want daar staat het
team van ‘t Buitenhoff wel garant
voor.

De hele maand december kon u
uw naam en adres achter laten bij
deelnemende ondernemers. Tijdens het buffet gaan we de win

Namens bestuur OV De Linden
Ad de Graaf, voorzitter

Tot 25 januari a.s. hebt u de gelegenheid, maar wacht niet te lang
met uw deelname vast te leggen,
want vol is vol. Ook maken we die
avond bekend wie dit jaar de
Romboutsprijs in ontvangst mag
nemen.

WEEK VAN HET GEBED –
ANDEL
Ook dit jaar nemen we als gezamenlijke kerken in Andel weer deel
aan de week van het gebed. Thema dit jaar: ‘Buitengewoon’. De
avonden – 20 t/m 24 januari – worden gehouden in ‘De Ark’ aan de
Burgemeester van de Schansstraat
51 en beginnen om 19.30 uur en
eindigen om ongeveer 20.30 uur.
De invulling van de avonden bestaat uit een mix van een korte
overdenking, zingen en bidden in
kleine groepen en wordt afgesloten
met gezamenlijk koffie/thee drinken.
Naast de bijeenkomsten in de Ko-

ningshof is ook de
Kapel bij de Romboutstoren
weer
opengesteld tussen
19.00
en
21.00 uur. Hier
kunt u in alle rust
een moment van
gebed en/of meditatie zoeken. Vanuit de Kapel kan
ook een gebedswandeling
van
ongeveer 40 minuten door het dorp
gemaakt worden. Iedereen van
harte welkom, ook als u niet aan
een kerkgenootschap verbonden
bent en/of niet gewend bent in het
openbaar een gebed uit te spreken

(niets moet). En neem gerust iemand uit uw familie- of kennissenkring mee.
Joop Schouten

EVENEMENTEN KALENDER
JANUARI 2020

16 Glasvezel buitenaf: Kantine v.v. Sparta ’30,
vanaf 19.45 uur.
18 Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur.
19 Geref. Kerk: Jeugddienst met Bram Rebergen
m.m.v. 4tune.
20 t/m 24
Week van Gebed.
21 Glasvezel buitenaf: In ’t Buitenhoff, 19.45 uur.
25 Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.

FEBRUARI 2020
1 Geref. Kerk: Landen Food Festival,
In De Voorhof.
6 OV De Linden: Buffet en uitreiking
Rombouts prijs, 19.00 uur.
10 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
11 De Notenhoff: Samen aan tafel.
12 PCOB: Jaarvergadering.
14 OV Juliana: Valentijns bingo, in ’t Buitenhoff.
15 Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur.
16 Geref. Kerk: Jeugddienst met Timo Hagendijk,
m.m.v. gospelkoor Shine.
19 OV Juliana: Ledenvergadering.
29 Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.

MAART 2020
4 OV Juliana: Captainsavond
D’n Aelse Dorpsquiz, in ‘t Buitenhoff.
9 AFC: Voorspeelavond jeugdleden.
9 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
10 De Notenhoff: Samen aan tafel.
13 Geref. Kerk: Bingo, in De Voorhof.
14 Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur.
15 Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. Concrete.
18 PCOB: Lezing over Kamp Vught.
21 OV Juliana: Modeshow ‘Straal als een Aelse’
in ’t Buitenhoff, 16.00-21.00 uur
24 De Notenhoff: Minimarkt, 14.00-16.00 uur.
25 De Notenhoff: Kledingverkoop.
28 Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.

APRIL 2020

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.
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.
13 t/m 14
OV Juliana: Ervaar 100 jaar.
Happen, stappen en beleven.
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.
30 Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.
30 AFC: Aelse dag.

JUNI 2020
6
9
15
20
21

AFC: HaFaBra concert, groot orkest.
De Notenhoff: Samen aan tafel.
De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
St. Sport & Spel: TRUCKERDAG.
Geref. Kerk: Jeugddienst met Joren IJzerman
m.m.v. Rise-Up.
24 t/m 27
Sparta ’30: Feestweek.

JULI 2020
6 AFC: Seizoenafsluiting.

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

OKTOBER 2020
18 Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. Adaiah.

NOVEMBER 2020
26-11 t/m 2-12
Gezamenlijke Kerken Andel: Enveloppenactie.
Vet gedrukt = nieuw

maand een diner georganiseerd
door vrijwilligers van de 3 kerken
in Andel. Gezellige maaltijden
met mensen uit uw eigen omgeving, genieten van leuke gesprekken en lekker eten!
Deze maaltijden zijn bedoeld
voor alle mensen uit Andel (ongeacht geloofsovertuiging). Alleen zijn is natuurlijk niet aan
een bepaalde leeftijd gebonden.
Het is bedoeld voor zowel jongeren, als ouderen en alles daar
tussenin, wel is de minimum
leeftijd vanaf 18 jaar.
Die eerstvolgende avond staat
gepland op zaterdag 25 januari
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 21
januari aanmelden bij Ineke van
Tilburg, tel. 0183-442224 of per
mail: inekejohan@live.nl
Ineke van Tilborg

BEDANKT
Graag bedanken we de familie
Goemaat, Duizendmorgen, opnieuw voor de prachtige, gratis
ontvangen kerstboom voor in de
Gereformeerde Kerk in Andel.
Met velen hebben we kunnen
genieten van de geschonken
boom, heel hartelijk dank.
Geref. Kerk Andel

COLLECTE KERSTNACHTSAMENKOMST
De collecte tijdens de kerstnachtsamenkomst van de gezamenlijke
kerken in De Voorhof op 24 december 2019 heeft het mooie bedrag van € 899,53 opgebracht. Het
bedrag is bestemd voor Stichting
“De Bloesemhoff” in Andel.
Stichting “De Bloesemhoff” is een
(ouder)initiatief voor de realisatie
van een woonvoorziening voor
mensen met een beperking en
zorgbehoefte. De bouw is eind september 2019 gestart op de oude
locatie van De Notenhoff in Andel.

Oplevering wordt verwacht in het 3e
kwartaal van 2020.
Voor de inrichting van De Bloesemhoff zijn nog veel middelen
nodig. Helpt u mee? U kunt een gift
doen aan De Bloesemhoff via rekeningnummer NL43 RABO 0143
6252 41 t.n.v. Stichting De Bloesemhoff.
Nico van Rijswijk

EET U MEE?
Stap over de drempel en kom ook!
Voor mensen die regelmatig alleen
aan tafel zitten wordt er 1 keer per

NOOT VAN DE REDACTIE
Allereerst wenst de redactie iedereen een gezond, mooi en vredig
2020.
Het mooie aanzicht half december
vanuit de Neer Andelseweg richting
ons dorp was prachtig met die grote verlichte kerstboom, maar helaas zijn er figuren die schijnbaar
niet erg konden uitstaan dat er in
Andel zo’n mooie kerstboom stond
en dus hebben bedacht om deze
boom ter ziele te laten gaan. Heel
jammer, zielig en zo dom, want als
je nu denkt daar heb ik ze mee,
nou niet dus, want Andel en dus
ook de Oranjevereniging laten zich
niet zomaar uit het veld slaan. Er is
aangifte gedaan, maar of daar wat
meegedaan wordt, dat is de vraag.
Het startschot voor het 100 jarig
bestaan van de Oranjevereniging is
gegeven in de nieuwjaarsnacht met
een spetterend vuurwerk en een
gezellige samen zijn. Iedereen
heeft er zin in en ons advies is: leg
het prachtige programmaboek klaar
bij de agenda, want hier wil je niets
van missen. Heel veel succes allemaal.
Ook viel er iets te vieren bij de familie Bram en Lena van Andel-van
Andel in de Emmastraat. Zij mochten gedenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Onze
nieuwe burgemeester Egbert Lichtenberg kwam het bruidspaar persoonlijk feliciteren en ging met ze
op de foto. Ook namens ons Koningspaar en de commissaris van
de Koning was er een felicitatie. Ze
hebben het samen met kinderen,
kleinkinderen en familie gevierd.
Ook de redactie van Aktu-Ael felici-

teert Bram en Lena en wenst hen
nog mooi gezonde jaren.
Wat betreft Aktu-Ael en onze oproep voor donaties heeft inmiddels
al wel vruchten afgeworpen en wij
danken de gevers voor hun donatie
en dan zeggen wij natuurlijk, wie
volgt.
Adverteren blijft nog wat achter,
maar we hopen dat de ondernemers in het nieuwe jaar, en als de
cijfers van 2019 wat zijn meegevallen, toch nog opnieuw willen kijken
of er een kleine advertentie geplaats zou kunnen worden, want
vele kleintjes maken voor ons het
verschil.
De verenigingen zijn ook allemaal
weer aan een nieuwjaar begonnen
en AFC heeft zijn eerste concert
gegeven met de nieuwe Belgische
dirigent en wij hoorden dat het
prachtig was en heel gezellig.
Sparta ’30 maakt zich op voor hun
jubileum feestweek in juni en dat
belooft ook heel gezellig te worden.
Soli Deo Gloria heeft haar jubileumconcert gegeven op 20 december jl. in de Hervormde kerk en was
heel geslaagd.
Kees en Ria van der Linden

GEZOCHT
Helaas ben ik mijn rijbewijs kwijt.
Het CBR heeft mijn rijbevoegdheid
ingetrokken wegens een kwetsuur
aan mijn ogen, waardoor mijn gezichtsveld onvoldoende is om op
de grote (auto) weg te rijden. Wel is
het toegestaan om in een 45 km
wagentje, een zogenaamd brommobiel te rijden. Daar ben ik nu
naar
op
zoek, maar
om
een
tweedehandsje
te
vinden
valt
niet
mee.
Daarom via
Aktu-Ael een
berichtje wie
er me eventueel op kan
attenderen
waar
zo'n
ding overtollig is of niet

meer gebruikt wordt. Er zijn er wel,
maar dan moet ik of naar Spijkenisse (Zuid-Holland) of naar Asten
in Brabant. Dichterbij is er bij de
handelaren niks in de aanbieding.
Dus wie er iets weet, dan hoor ik
dat graag. Al vast bedankt voor de
medewerking.
Arnold van Andel
Tel.0183-441484

NEER ANDEL MOET
EVACUEREN
door Teus van Tilborg
Het oorlogsgeweld wordt in de winter van 1944/45 steeds heftiger.
Vorige maand schreef ik daar al
over. Het heeft ook voor de inwoners van Andel ingrijpende gevolgen. Het jaar 1945 is nog maar net
twee weken oud als de inwoners
van Neer Andel, ofwel het Benedeneind, vanaf de Hervormde kerk
te horen krijgen dat ze moeten
evacueren. Huis en aard moeten
verlaten. Veel tijd om erover na te
denken hebben ze niet. De Duitsers verordineren dat ze op dinsdag 16 januari om uiterlijk drie uur
in de middag weg moeten zijn. Behalve het meest noodzakelijke,
moet alles achtergelaten worden.
Ze krijgen ook te horen waar ze
heen moeten. Te voet over de
sluis, over de dijk richting Zaltbommel. De Van Heemstraweg is
er dan nog niet. Sommige ambachtslieden, zoals smid Ai van
Lier, timmerman Smits en bakker
Schouten, mogen, of misschien
beter gezegd, moeten blijven. De
Duitsers kunnen hen immers wel
eens nodig hebben. Het zal een
bonte stoet zijn
geweest die het
dorp verliet op
weg naar veelal
onbekende plaatsen. Soms heel
ver van huis. Tot
in Friesland zelfs.
Na de oorlog doet
H.P. van Iperen
(foto)
in
het
Nieuwsblad voor
het Land van
Heusden en Altena uitgebreid verslag van de eva

NEER ANDEL MOET
EVACUEREN (vervolg)
cuatie zoals hij die heeft ervaren.
Ouderen kennen hem nog wel als
meester van Iperen die heel lang
als onderwijzer aan de lagere
school les heeft gegeven. Hij
woonde aan de Hoofdgraaf, niet
ver van de toenmalige school. Ik
neem zijn verslag integraal over
omdat dit een goed beeld geeft hoe
die evacuatie zich voltrok. Het
roept beelden op die we ook nu
nog kennen van vluchtelingen uit
huidige oorlogsgebieden. Van Iperen noteert het volgende:
“Die januaristille zonnedag werden
de reeds enige tijd in de lucht hangende wilde evacuatiegeruchten
volle werkelijkheid voor Neer Andel. Ook wij behoren tot de getroffenen, mijn vrouw en ik. Het bericht
heeft ons overrompeld. ’t Is of onze
handen worden vastgehouden, nu
we de allernoodzakelijkste dingen
moeten inpakken: een extra verschoning, een paar japonnetjes,
een winterjas, wat souvenirs waaraan aangename herinneringen,
enz. We hebben een dubbel pak
kleren aan: dat spaart ruimte. Om
drie uur zullen de moffen de huizen
inspecteren en hen die nog niet
gereed zijn, met wapengeweld verdrijven. De route is stipt aangegeven: via de Hoge Maasdijk over de
Andelse schutsluis naar Zaltbommel, waar we ons moeten melden.”
Colonne
“Schildwachten versperren de wegen naar de naburige dorpen: wie
zich clandestien daar vestigt, wordt
als spion aangemerkt. Er zal in
colonne worden afgemarcheerd,

onder militair geleide. We sluiten
ons aan bij de sombere processie.
Vele achterblijvenden drukken ons
de hand ten afscheid. Er vloeien
tranen. Langzaam, uiterst langzaam, in lange kronkelende lijn
vervolgt de trieste stoet zijn weg.
Nog een enkele maal zien we om.
Daar ligt ons vriendelijk dorpje met
het excentrieke torentje, haast
uniek in Holland, dat torentje met
zijn piramidale, geheel uit steen
opgetrokken spits.
Nog lang zie ik de grote robuuste
schoorsteen van ons huis boven de
kale linden uitpriemen, tot we de
grote Maasdijkbocht gepasseerd
zijn. Dan brengen we onze laatste
groet naar Andel. Afscheid nemen
is immer zwaar.
De winterzon bestraalt ons met
haar gouden licht. Er liggen langgerekte smeltwaterplassen op de
weg. Het sneeuwdek der weilanden
en akkers vertoont bedenkelijke
gaten. Jong gras kijkt er door. Ik zie
een vroeg sneeuwklokje. Het reine
kopje beiert zacht: het luidt de lente
in. Voor mij is het een symbool van
een nieuwe tijd, die komt, na deze
zwarte nacht van ellende.
De eersten uit de file hebben intussen de schutssluis bereikt. Maar de
afsluitboom is nog neergelaten.
Eerst moet de commandant uit
Veen, in wiens brein het onzalige,
idiote plan tot evacuatie (waarom
Veen, dat dichterbij het front ligt,
niet geëvacueerd en Andel wel?) is
opgekomen gearriveerd zijn. Langzaam sluit de verbrokkelde colonne
aaneen tot een massief geheel. En
wacht. Wacht meer dan een uur!
Een kind huilt! Een aanstaand
moedertje, ‘op-alle-dag’, dat mee
sukkelt achter een volgepakte wa-

gen, leunt zwaar op de arm van
haar man: dit wachten nog – ’t
wordt haar te veel! Plotseling is ons
aller aandacht gespannen! We zijn
onze moeheid voor een ogenblik
vergeten! De hele processie luistert. Ver uit het zuiden komt het
aanbruisen, het zwaar geronk van
Mosquito’s. De reuzenvogels cirkelen boven ons rond, als gieren boven hun prooi. We verwachten elk
ogenblik geallieerd mitrailleurvuur.
Dan knettert de zware Duitse afweer op de sluis. We laten onze
bagage in de steek en laten ons in
de modderweeken grasberm vallen
en drukken ons zo plat mogelijk
tegen het talud van de weg. Vlak
naast me slaat een scherf in een
twijgje van een boom. Het geronk
verzwakt. Dan zwijgt de afweer. De
Tommy heeft blijkbaar geconstateerd, dat de vluchtelingenprocessie geen militair transport is.
Een fietsbel rinkelt. Er klinkt gegrinnik. Komt het voort uit leedvermaak? Het prikkelt ons. Naast me
stoot iemand een zeer onparlementair woord uit, dat in geen enkele
dictionaire voorkomt en dan weet ik
dat daar eindelijk de commandant
is. Ook het geleide is gearriveerd
en nu wordt gaandeweg de pas
sneller; het tempo wordt opgevoerd, Doch ons is het alleen te
doen om zo snel mogelijk de gevaarlijke sluis met haar afweer, een
doelpunt voor de Engelse vliegtuigen, voorbij te komen, maar de
moffen willen dit snelle tempo
handhaven, door hun onophoudelijk: durchfahren! durchfahren! Zo’n
tempo is echter onmogelijk vol te
houden. Onze bagage wordt
steeds zwaarder en de weg wordt
abominabel slecht.

NEER ANDEL MOET
EVACUEREN (vervolg 2)
De brijachtige modder zuigt zich
om onze voeten.”
Even rusten
‘Even rusten.’ Het is een grote
schooljongen, anders voor geen
kleintje vervaart en oersterk. Zijn
hoofd is geheel in doeken ingepakt,
ofschoon het toch niet zo heel koud
is. Ik wijs op zijn vreemd hoofddeksel en wil graag weten wat er aan
de hand is. Gisteren lag hij nog met
hoge koorts te bed, difteritis, mocht
vandaag nog absoluut niet naar
buiten, maar de commandant heeft
hem weggestuurd. Nu zeult hij mee
in de stoet. Een wagen passeert
ons. Op het achter bord zitten vier
peuters met paarsblauwe gezichtjes. Ze huilen van kou en honger,
maar er is geen tijd meer te verliezen. ’t Gaat toch al veel te langzaam. Stapje voor stapje. Vanavond moet in elk geval nog Zuilichem worden bereikt. En we zijn
nog niet eens in Brakel. Alleen de
vlugsten naderen dit dorp al. Zij
zullen trachten de kinderen voor te
komen, om het beste plaatsje te
verwerven voor de nacht. Ook onder zulke omstandigheden blijft het
egoïsme den mens bij. Weer oponthoud. De staart van de colonne
stopt. Er is een bandloos fietswiel
van een aanhangwagentje in elkaar
gezakt. Het hele geval verspert de
weg. Het vehikel kan niet meer op
gang gebracht worden. De eigenaar sleept op moffenbevel alles
aan de kant van de weg en sluit
zich, met alleen een brood onder
de arm, weer bij de stoet aan. De
volgende dag zullen de moffen zijn
bagage wel thuisbezorgen, heeft
het geleide hem getroost.
In ‘t westen verbleekt de zonneglans. De eerste donkere huizenmassa’s doemen voor ons op: Brakel! Een lichte nevelsluier spoedt
zich over de colonne. Daar boven
schittert vaal het licht der eerste
sterren. Bij de dijkmeanders vlak
langs de rivier zie ik het water van
de Waal zacht glanzen, tot de
vochtige mist, die zich langzamerhand heeft verdicht, alles verbergend omsluit. We rusten even uit,
mijn vrouw en ik, geleund tegen
een ijzeren hek. Donkere gevaar-

ten en gestalten trekken ons nog
steeds voorbij. Schreeuwerige
commando’s en schril geroep
doorscheuren de landelijke stilte.
Plots treedt uit het donker een
zwarte gedaante op mij toe. Is ’t
een mof? Is ’t een burger uit deze
omgeving? Hij trekt me aan mijn
mouw. Hij komt heel dicht bij me. Ik
ruik zijn tabaksadem. Maar zijn
stemt boezemt me vertrouwen in.
“Ik warschou oe, gao niet nao
Bommel, alle mansmiense worre
daor vandaon nao Duitsland gebrocht. Echt waor!”
Ik dank ‘m voor z’n mededeling.
Zou dat bericht waar zijn? Ik informeer er naar bij anderen. Ze bevestigen het mij. Bovendien schijnen de meeste mannen onder de
evacués hiervoor beducht te zijn.
Daarom: er tussen uit zien te knijpen, is het parool. Het nevelig donker helpt ons. Als de begeleidende
mof naast ons even wat ver doorloopt, glippen wij met onze fietsen
de dijk af en verdwijnen in het achterhuis van een woning. Het wordt
tenslotte een hopeloze tak voor de
moffen de langgerekte, verbrokkelde colonne bijeen te houden, vooral nu het volkomen donker is geworden. Wijselijk geven ze dan ook
maar toestemming den nacht in
Brakel door te brengen. De volgende morgen acht uur zal de afmars
naar Bommel beginnen. Voor die
tijd moet ik de Waal over zijn. Vestiging als evacué te Brakel is namelijk streng verboden en de weg terug is afgesneden. Het is middernacht voor ik naar bed ga. Maar
dan zijn de zaken ook voor elkaar:
voor het appel-uur van de volgende
dag zullen wij de Waal over zijn.
Eerst nu gevoel ik, hoe veel de
tocht, de emotie, de spanning van
mijn krachten heeft gevergd. Maar
de Brakelse familie bij wie we onderkomen
gevonden
hebben,
treedt ons met gulle voorkomendheid tegemoet. Hoe heerlijk is het,
weer een dak boven het hoofd te
hebben! Maar wanneer ik in bed
stap, onder het lage dak van het
zolderkamertje jagen stormvlagen
onheilspellend over het stille dorp
en klettert een plasregen neer, ruisend als de branding der zee.
Nieuwe zorgen alzo. Bij stormweer
vind ik de overtocht over de brede
Waal te gevaarlijk. Met spanning
wacht ik de morgen af. Bij het eer-

ste morgense schermerlicht dat
door de kieren van het dakvenster
dringt, sta ik voor mijn bed. Ik duw
het venster open. De regen heeft
opgehouden, maar ’t is nog koud
en winderig en verbazende wolkengevaarten verstrooien zich over
den hemel. Na een haastig ontbijt,
begeven wij ons naar de roeiboot,
die reeds op ons wacht en op en
neer danst op het woelige water
van de Waal. Nog even aarzelen
we! Wit schuim kuift de golfkoppen.
Er staat een sterke stroom. Maar
dan dringt zich weer fel in ons bewustzijn het schrikbeeld van op
transport gesteld te kunnen worden
naar Mofrika! Dat geeft den doorslag. Een half uur later lossen we
de boot aan de Bradaal (in Vuren,vT). We voelen ons gered.”
De volgende keer nog meer over de
evacuatie en de terugkeer naar Andel.

Jaarwisseling
Een goede zet van het bestuur van
de Oranjevereniging om het dorpsplein in te richten als ontmoetingsplaats. Het initiatief zou nog meer
uitgebreid kunnen worden met
mensen uit diverse verenigingen
om de saamhorigheid te vergroten.
Een idee misschien om samen met
de gemeente te onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn en waaronder ook de financiële.
Informatievoorziening
Nu er zulke mooie foto’s in kleur in
het blad afgedrukt worden is het
zinvoller een onderwerp toe te lichten zodat de lezer beter begrijpt
wat er bedoeld wordt. Zoals u misschien zult weten staan er diverse
onderwerpen bij de gemeente geparkeerd om de haalbaarheid te
onderzoeken om uitgevoerd te
worden. Een onderwerp dat al lang
loopt is een alternatief voor de
grindperkjes om de groei van het
onkruid tegen te gaan. Daarbij is de
uitgelopen grind gevaarlijk voor
ouderen als deze op het voetpad

DORPSRAAD ANDEL
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terecht komt. De gemeente heeft
nu een alternatief aangedragen
waarvan een proefvak is gemaakt
tegenover de Geref. kerk in de Julianastraat. Een uitleg van de gemeente (zie hier onder) drukken wij
hierbij af. Elke volgende maand
nemen wij een ander lopend onderwerp met foto onder de loep.

Sinds lange tijd zijn wij op zoek
naar mogelijkheden om het onkruid
in de grindvakken terug te dringen.
In 2017 is dit zoeken in een
stroomversnelling geraakt. Tussentijds hebben wij een aantal keren
het onkruid proberen terug te dringen met handwerk, uitgevoerd door
een aannemer. Dit is zeer arbeidsintensief gebleken. Het worteldoek
wat onder het grind ligt is op sommige plaatsen weg wat tot resultaat

Vakken gevuld met grind tussen
Leilindes
Sinds 2017 mag in openbare ruimtes geen Round-Up meer gebruikt
worden. Eerder al gebruikte wij als
gemeente in de zogenaamde afkoppelgebieden geen Round-Up
meer. In de afkoppelgebieden voeren de straatkolken direct het water
af naar een dichtstbijzijnde sloot. In
deze gebieden pasten wij alternatieve beheersvormen toe zoals het
borstelen van het straatwerk. Deze
bewerking geeft lang niet zo, een
goed resultaat als voorheen met
Round-Up.
Daarnaast hebben wij geëxperimenteerd met ander vormen van
het onkruid verwijderen.
Ook die vormen blijken geen ideale
bewerking. Het branden van de
bestrating levert soms brand op.
Stomen kost veel warm water en
maakt de wortel niet dood, dus het
onkruid staat er zo weer.

cyclede materialen. Door de donkergrijze kleur vervaagd de half
verharding in de natuur. De grijze
kleur past ook het beste bij het
straatwerk. Door het hergebruik
van diverse materialen dienen wij
op meerdere manieren het milieu.
De half verharding heeft een open
structuur is waterdoorlatend en
geeft geen problemen met de leilindes. In de Julianastraat in Andel
is een proefvak gemaakt. Wij denken dat het proefvak geslaagd is
als het onkruid wegblijft. Het ziet er
goed uit naar onze mening. In mei
2020 gaan wij bekijken of wij alle
vakken laten vullen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Alex Bast, tel.
0183- 516100.

meer onkruid geeft.
Uiteindelijk hebben wij een bedrijf
gevonden die een uitstekende half
verharding in hun sortiment heeft.
De prijs kwaliteitsverhouding ten
opzichte van andere materialen is
uitstekend. De half verharding
wordt op unieke wijze samengesteld uit diverse harde steensoorten en bindende factoren en gere-

Vergadering 2 wethouders + gebiedsregisseur
Op 6 februari heeft het bestuur een
onderhoud met bovengenoemde
personen van de gemeente. Heel
benieuwd naar hetgeen er besproken en voorgesteld gaat worden,
want de agenda moet nog vastgesteld worden. Uiteraard zal het ook
over onze actielijst gaan.
Van de gemeenteraad
De raad komt naar u toe met inloop
avonden in de kernen. De raad
begint op 21 januari in Genderen
en het programma wordt in samenwerking met de dorpsraden
samengesteld.

Daarmee ben je klaar voor nú en
de toekomst.
Gelijke kosten maar meer kwaliteit
Wist je dat je niets extra’s betaalt
voor de glasvezelaansluiting? Je
hoeft alleen een abonnement af te
sluiten bij een van de zes dienstaanbieders. Dat betekent dat je
onderaan de streep niet meer betaalt dan nu (of soms zelf minder),
maar wel alle voordelen hebt van
glasvezel. Overstappen is eenvoudig en er is veel hulp beschikbaar.
Het is nu aan u!
Kijk voor alle aanbieders, lokale
verkopers en meer informatie op
www.glasvezelandel.nl.
Laten we er samen voor gaan en
meld je aan voor 23 januari!
Namens Dorpsraad Andel
Frans Sterrenburg

DORPSRAAD ANDEL
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Maar u bent ook welkom als u niet
in Genderen woont met uw idee,
vraag of initiatief. Wilt u meer informatie, bel 0183-516100 of mail
naar griffie@gemeentealtena.nl.
Bouwen in Andel en de gemeente Altena
Met de kop “Huurders wijken uit
naar Altena” gaven de corporaties
Woonlinie, Woonservice Meander
en Woonstichting Land van Altena
een opgave prijs van 258 huurhuizen die zij in de komende 5 jaar
willen gaan bouwen in Altena. Zij
verwachten ook dat veel huurders
van buitenaf naar Altena komen
gezien de relatief korte zoektijden
en een laag prijsniveau. Onlangs
reageerden 180 mensen op acht
nieuwe sociale huurwoningen in
Genderen. De wachttijd voor deze
woningen is 3 of 4 jaar terwijl in de
steden de wachttijd 3 of 4 keer zo
lang is. Voorlopige cijfers wijzen uit
dat de 3 corporaties per jaar 13
huizen gaan zetten. Per corporatie
is dat over vijf jaar gerekend 65
huizen. Onder de kernen waar ze
gebouwd gaan worden valt Andel
ook onder. Deze aantallen moeten
nog definitief vastgesteld worden.
Hiermee willen wij nog maar eens

aangeven als je in de toekomst in
Andel wilt blijven wonen en je van
een koopwoning naar een huurwoning wilt overstappen, dat je vroegtijdig ingeschreven moet staan. Pas
actie ondernemen als de woningen
gebouwd gaan worden zoals nog
regelmatig voorkomt, kan dan weleens te laat zijn als er zoveel animo van buitenaf is.
Glasvezel
Waarschijnlijk is de glasvezelcampagne in Almkerk, Andel en Meeuwen je niet ontgaan. Glasvezel
buitenaf werkt er keihard aan om
ervoor te zorgen dat op 23 januari
35% van de inwoners Almkerk,
Andel en Meeuwen een glasvezelabonnement
heeft
afgesloten.
Want als dat gebeurt, dan komt er
daadwerkelijk glasvezel.
Glasvezel is dé basisvoorziening
voor nú en de toekomst
Inmiddels zijn een goede verbinding en snel internet voor iedereen
onmisbaar. Steeds meer dagelijkse
en toekomstige ontwikkelingen
vragen om een goede verbinding.
Denk bijvoorbeeld aan studeren,
gamen, Netflixen, zorg op afstand,
beveiliging, virtual reality en kunstmatige intelligentie. Glasvezel kan
oneindige hoeveelheden data aan.

GEZELLIG KERSTBINGO
SPARTA ‘30
Op vrijdag 27 december 2019 organiseerde de Jeugdcommissie
van Sparta ’30 een Kerstbingo voor
de jeugdleden t/m de JO13. Mede
dankzij de sponsoring van The Old
Barn, ATS, Spar Andel en Marskramer Rijswijk waren er weer veel
leuke prijzen te winnen en met 26
kinderen was het een gezellige
boel. Bedankt kinderen, vrijwilligers
en sponsoren. Hopelijk tot volgend
jaar!
Esmeralda Nieuwenhuizen
Jeugdcommissie van Sparta ‘30

UITERSTE
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5 FEBRUARI 2020

ORANJEVERENIGING
JULIANA
Kerstboom Romboutstoren
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan
dat op 1e kerstdag op brutale wijze
onze kerstboom is vernield met een
vuurwerkbom. Terwijl de meeste
van ons nog lekker aan het genieten waren van het kerstdiner kregen wij verschillende berichten dat
de kerstboom in brand stond. Het
filmpje wat later op internet verscheen bewees dat dit geen actie
van baldadigheid was, maar een
bewuste daad om middels een
vuurwerkbom
zoveel
mogelijk
schade aan te richten. Gelukkig is
het bij materiele schade gebleven.
Teleurstelling alom en er bleek
weinig meer te redden door de
brandweer. Gevolg is geen mooie
entree van ons dorp meer door een
prachtig verlichte kerstboom, honderden euro’s schade en een hoop
geregel om de rommel op te ruimen. Wij zullen aangifte doen bij de
politie en hopen dat de daders alsnog gevonden worden.
Desalniettemin heeft onze prachtige boom weken staan schijnen in
ons dorp! Als bestuur willen we Jan
Crielaard (kraan) bedanken voor
het helpen bij het plaatsen van de
boom en uiteraard ook G. Goemaat
voor het schenken van de boom.
Terugblik 1 januari 2020. Knallend openingsfeest 100-jarig bestaan Oranjevereniging Juliana.
Ons eerste evenement van jubileumjaar 2020 was een knallend

openingsfeest op het plein bij de
Romboutstoren. Best spannend
voor ons, daar het alweer even
geleden is dat Andel een echt
nieuwjaarsfeest heeft gehad. Daarnaast was het de aftrap van de vele
festiviteiten die dit jaar plaats zullen
vinden in ons jubileumjaar. In de
middag met een grote groep vrijwilligers de tent en bar ingericht. Vanaf 1.00 uur was iedereen welkom
en liep het plein langzaam vol. Een
mooie gelegenheid om iedereen de
hand te schudden en samen het
nieuwe jaar te beginnen. De bezoekers werden ook nog verrast
met een mooi stukje vuurwerk en
wij kijken terug op een geslaagd
feest. Dank voor alle vrijwilligers
die ons hebben geholpen om van
dit evenement een succes te maken.
Programma 2020, 100-jarig bestaan Oranjevereniging Juliana.
In de vorige Aktu-Ael heeft u het
volledige programma kunnen lezen
voor de 1ste 6 maanden van ons
jubileumjaar 2020. In december
hebben alle bewoners van Andel
een programmaboekje én kalender
ontvangen zodat u geen enkel
evenement hoeft te missen. In de
Aktu-Ael zullen wij u op de hoogte
houden van de laatste updates van
de verschillende evenementen.
Start inschrijving 4e editie D’n
Aelse Dorpsquiz.
Op 1 januari is de inschrijving geopend voor de 4e editie van d’n Aelse Dorpsquiz. De eerste aanmel-

dingen zijn alweer binnen en de
organisatie rekent op een groot
aantal teams voor deelname. Ga
voor inschrijving naar de website
www.aelsedorpsquiz.nl en schrijf
je team in!
Vanaf dit jaar bekijken we ook de
mogelijkheid om als individu/kleine
groep (1-4 personen) in te schrijven. Mocht je dit willen, kun je een
mail
sturen
naar
aelsedorpsquiz@hotmail.com. Mochten er voldoende aanmeldingen zijn
om een volledig team te kunnen
maken inclusief locatie en teamcaptain, dan volgt hierover verdere
informatie. Hou onze Facebookpagina in de gaten!
Vrijdag 14 februari 2020, Valentijnsbingo om 20.00 uur in ’t Buitenhoff.
In februari trappen we af met een
gezellig potje bingo, maar niet zomaar bingo: Valentijnsbingo! Zoals
altijd staat deze bingoavond garant
voor spanning, terwijl de getallen
door Mr. Bingo genoemd worden.
Wie gaat er vandoor met de mooie
hoofdprijs ? De prijzen staan allemaal in het teken van het voorjaar,
liefde en natuurlijk ontbreken de
levensmiddelenmanden ook niet!
Een boekje kost € 15,- en uiteraard
zullen we in de pauze extra prijzen
verloten. Ben je benieuwd wat de
hoofdprijs is? Houd al onze
nieuwsberichten in de gaten!
Woensdag 19 februari, Ledenvergadering om 20.00 uur in ’t
Buitenhoff.

ORANJEVERENIGING
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Wij nodigen alle geïnteresseerden
uit om terug te blikken op afgelopen jaar en te luisteren naar onze
plannen voor 2020. Speciaal willen
wij de buurtverenigingen uitnodigen
hierbij aanwezig te zijn om met ons
in gesprek te gaan over onze activiteiten, zoals de verlichting in augustus. Uiteraard willen we ook
graag met u van gedachten wisselen over de grote feestweek van
2020 in augustus.
Zaterdag 21 maart, van 16.0021.00 uur, Modeshow "Straal als
een Aelse", in ’t Buitenhoff.
Hoe gaaf is dit!! Een middag en
avond waarop je als gehele gezin/familie/groep een complete make-over kunt krijgen. We starten om
16.00 uur, dus be there! Je gaat
aan de slag met het maken van
jouw eigen ontwerp van een eigen
(disco) shirt. Hierna kun je opgemaakt en gestyled worden door
een team van kappers en visagisten. In deze stralende nieuwe look
ga je vervolgens op de foto bij een
echte fotograaf.
Om 18.30 uur is er een professionele modeshow met echte Aelse
kids en volwassenen, die volledig
gestyled zijn met kleding van Mooy
mode uit Rijswijk en Riez uit Wijk
en Aalburg. Kom vooral kijken hoe
zij stralen als echte Aelse. Na afloop van de modeshow is er voor
de kinderen een flitsende kinderdisco. De volwassenen kunnen hun
slag slaan door een voorjaarsoutfit
te scoren bij Mooy Mode of Riez en
het voorjaar in te gaan door te stralen als een Aelse.
Namens bestuur OV Juliana
Arnoud Verhoeven

ANDELS FANFARE
CORPS
Nieuwjaarsconcert
Het nieuwe jaar zijn wij op traditionele wijze begonnen met een concert gegeven door ons jeugd en
groot orkest. Dit concert was tevens een primeur met onze nieuwe
dirigent Pieter Vandermeiren. Pieter dirigeert sinds kort ons groot
orkest. Wilt u AFC in actie zien met

de nieuwe dirigent, volg ons op
Facebook voor toekomstige concerten! De start van 2020 was een
groot succes met een gezellige
loting. Voor iedereen die niet aanwezig kon zijn: wij wensen u het
beste voor 2020!
Nieuw strikken
Enkelen van u hebben het al opgemerkt tijdens het nieuwjaarsconcert. AFC heeft nieuwe groene
strikken! Vanaf nu speelt het groot
orkest met een donkergroene kleur.
De grote HELP-AFC-DE-WINTERDOOR clubactie
Door het afgelasten van de Aelse
Dag 2019 vanwege de storm, lopen
we als vereniging inkomsten mis.
Daarom is na de zomervakantie de
grote
HELP-AFC-DE-WINTERDOOR clubactie gestart. Iedereen
binnen de vereniging zal acties
starten om zoveel mogelijk geld op
te halen voor de vereniging. Zo
zullen er leden als straatmuzikant
gaan staan, lege flessen inzamelen, spullen verkopen, cup cakes
bakken, klusjes voor u doen etc.
Om op de hoogte te blijven van
onze acties kunt u terecht op onze
Facebook pagina.
Voorspeelavond
Op 9 maart vindt er een voorspeelavond. De voorspeelmiddag die er
voorheen was voor de leerlingen
wordt dit jaar in een ander jasje
gestoken. De leerlingen zullen samen met een ander lid of in groepjes optreden. Ook leden uit het
grootorkest die het leuk vinden om
wat voor te spelen, zullen dit doen.
U bent van harte welkom in ’t Bui-

tenhof om 18.30 uur om te komen
luisteren.
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 ‘Voor spek
en spruiten’ met acteurs en actrices
uit Andel. De musical wordt muzikaal begeleid door het jeugdorkest
van AFC.
Aelse dag
Op 30 mei vindt de jaarlijkse Aelse
dag weer plaats. De Aelse dag is
een jaarmarkt met verschillende
leuke activiteiten, waaronder een
markt, een rommelmarkt, veel
etensgelegenheden en activiteiten
voor de kinderen. De Aelse dag
duurt van 10.00-18.00 uur.
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

Huidverzorgingsinstituut Total Care
geeft een glimlach cadeau aan
mensen met kanker. Onderdeel
van landelijke actie ‘Geef een glimlach cadeau’ van stichting Look
Good Feel Better
Andel, januari 2020 – ‘Goede verzorging van jezelf maakt dat je je
beter voelt.’ Dit geldt zeker ook als
je ziek bent. Daarom organiseert
stichting Look Good Feel Better
samen met bijna 450 schoonheidsspecialisten in februari opnieuw de
landelijke actie ‘Geef een glimlach
cadeau’. Vanaf Wereld kanker dag,
4 februari, geven schoonheidsspecialisten door het hele land gratis
ontspanningsmomenten aan mensen met kanker. Deze actie duurt
de hele maand februari.
Boost voor jezelf
“Uiterlijke verzorging bij kanker is
veel belangrijker dan de meeste
mensen denken.” Kathy ten Boer
vertelt over hoe zij de behandeling
bij de schoonheidsspecialist heeft
ervaren. “Toen ik borstkanker had,
ging ik door een intensieve periode
met behandelingen. Ik zat de hele
tijd in spanning. Dat kostte best
veel energie. Een bezoek aan de
schoonheidsspecialist was echt
een moment voor mijzelf. Even niet
ziek zijn, maar een moment van
rust en ontspanning. De behandeling had wel de hele dag mogen
duren...”
Geef een glimlach cadeau
Bernadette Verbeek van Huidverzorgingsinstituut Total Care doet
graag mee met de actie van Look
Good Feel Better: “Mensen met
kanker worden vaak onzeker door
de uiterlijke veranderingen als gevolg van de behandelingen. Het
mooie van dit ontspanningsmoment
is dat je tijdens de behandeling het
vertrouwen ziet groeien. Soms zijn
een paar tips al genoeg om ze
weer te laten stralen. Dat is precies
waarom ik graag meedoe met
‘Geef een glimlach cadeau’.”

Huidverzorgingsinstituut
Total
Care geeft ontspanningsmomenten cadeau
In de maand februari geeft Total
Care 5 mensen met kanker een
gratis ontspanningsmoment. Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig
via
de
actiewebsite
www.geefeenglimlachcadeau.nl.
Ken jij iemand met kanker? Attendeer hem/haar dan op deze actie
en geef een glimlach cadeau!
Over ‘Geef een glimlach cadeau’
De campagne ‘Geef een glimlach
cadeau’ wordt dit jaar voor de vijfde
keer georganiseerd door Stichting
Look Good Feel Better. Deze stichting zet zich in om mensen met
kanker te ondersteunen bij hun
uiterlijke verzorging. Dit doen ze
onder andere door het geven van
workshops in ziekenhuizen en persoonlijk advies en behandelingen
door heel Nederland.
Voor meer informatie over deze
actie kunt u contact opnemen met
Bernadette Verbeek van Huidverzorgingsinstituut Total Care via
0183-443214 mailadres: huidtotalcare@gmail.com of met de
stichting Look Good Feel Better via
030-6971511.

Het wintersportseizoen staat weer
voor de deur! Jaarlijks gaan er 1,2
miljoen Nederlanders op wintersport. Voor velen is dit het hoogtepunt van het jaar: heerlijk skiën of
snowboarden, natuur en gezelligheid! Helaas niet zonder risico,
want heel wat mensen lopen tijdens een wintersportvakantie een
blessure op. Gelukkig zijn de
meeste blessures eenvoudig te
voorkomen met behulp van een
goede voorbereiding op je wintersport. Wij hebben een aantal tips
voor je op een rijtje gezet!
Tips om blessures te voorkomen
Tip 1: Train je lichaam
Wintersport betekent vakantie,
maar dan wel een vakantie vol fysieke inspanning! Hierdoor word je
lichaam tijdens de wintersport

zwaarder belast dan normaal. Veel
mensen zijn van de ene op de andere dag de hele dag buiten en de
hele dag ongetraind aan het sporten, vaak 4 tot 6 uur achter elkaar
door. Hierbij gebruik je ook nog
eens spieren die je normaal gesproken niet gebruikt. Zorg dat je fysiek gezien klaar bent voor de wintersport en begin op tijd met het
gericht trainen van spiergroepen.
Helaas hebben we in Nederland
geen bergen. Wel zijn er veel skibanen waar je alvast kunt oefenen
voor het echte werk. Neem even de
tijd om je lichaam gereed te maken
voor de wintersport. Je bent dan
minder gevoelig voor blessures,
hebt een groter uithoudingsvermogen en een stuk minder spierpijn.
Tip 2: Voorkom vermoeidheid
Veel mensen haasten zich aan
zodra de vakantie is begonnen
richting de sneeuw. In één ruk rijden ze (vaak ’s nachts) door om
maar zo snel mogelijk op plaats
van bestemming te komen, om
vervolgens de volgende dag zwaar
vermoeid op de piste te staan. Probeer daarom uitgerust op vakantie
te gaan, zodat je optimaal kan genieten van je wintersport. Maar
liefst 30% van de wintersport ongelukken vindt plaats tussen 14.00 en
16.00 uur. Mensen worden moe en
het is drukker op de pistes. Als je
vermoeid bent word je reactiesnelheid langzamer. Zorg er daarom
voor dat je gedurende de dag genoeg rustmomenten inlast, zodat je
de hele dag kan genieten.
Tip 3: Zorg voor een goede warming-up en cooling-down
Een warming-up is erg belangrijk
voordat je de piste op gaat. Dat
hoeft helemaal niet moeilijk te zijn:
loop in een stevig tempo naar de
skilift, ren een paar rondjes op de
parkeerplaats of loop een paar keer
in een goed tempo de trap op en
af. Een paar rek- en strekoefeningen voor je in de lift stapt en that’s
it! Een warming up is belangrijk
omdat de bloedsomloop wordt gestimuleerd waardoor je spieren
beter doorbloed zijn.
Ook gaat je hartslag omhoog en
zijn je spieren al gewend aan de
verschillende bewegingen die je
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straks gaat maken op de piste. Na
een dag op de piste is het ook belangrijk om voor een goede cooling-down te zorgen. Waar kan dit
beter dan in de après-skibar? Dans
je heupen los en zorg ervoor dat je
de spieren die je hebt gebruikt nog
eens goed rekt en strekt. Geen zin
in de après-ski? Maak een wandeling terug naar je hotel of appartement en zorg ervoor dat je tijdens
deze wandeling ook je gebruikte
spieren goed rekt en strekt.
Tip 4: Vermijd alcoholgebruik op de
piste
Voor velen is après-ski iets wat de
wintersport compleet maakt. Maar,
bij 20% van alle wintersport ongelukken is er alcohol in het spel. Je
reactiesnelheid wordt lager door de
alcohol, je wordt overmoedig en
hierdoor raak je sneller geblesseerd. Probeer dat biertje of glaasje glühwein daarom uit te stellen tot
het moment dat je stopt met skiën.
Tip 5: Check de weersvoorspelling
en ken de sneeuwconditie
Niets is veranderlijker dan het
weer, zeker in de bergen! Je kunt
vertrekken met een heerlijk zonnetje, maar een paar uur later de weg
kwijt zijn doordat je in een sneeuwstorm bent beland. De temperatuurverschillen tussen dal en top
kunnen groot zijn. Let er ook op dat
je in lange open liften en in de
schaduw erg snel afkoelt. Bekijk
elke dag de weersvoorspelling. Let
daarbij vooral op de temperatuur,
kans op mist en neerslagkans. Pas
je kledingkeuze aan op de weersverwachting.
De conditie van de sneeuw is ook
een belangrijke factor bij het ontstaan van blessures. Wanneer er
veel ijs op de piste ligt, is de kans
op een blessure groter. Aan het
einde van de dag zijn de pistes
eerder ijzig. Probeer deze te vermijden en zorg dat je op de hoogte
bent van de sneeuwcondities op de
pistes.
Tip 6: Draag een helm
Ongeveer 5% van alle wintersportblessures heeft te maken met
hoofdletsel. Maar wanneer iemand
de piste afkomt met hoofdletsel, is
dat vaak een ernstige vorm. Alarm-

centrale SOS International registreerde vorig seizoen bijna 100
hoofdletsels ten opzichte van 20 tot
30 in de jaren daarvoor. Het goede
nieuws is dat de kans op hoofdletsel simpel te verkleinen is. Tegenwoordig zie je niet alleen kinderen,
maar ook volwassenen met een
helm op de piste. Het dragen van
een helm reduceert die kans al met
35%!
Hoe kunnen wij je helpen?
Heb je toch een blessure opgelopen of wil je goed voorbereid op
wintersportvakantie? Dan ben je bij
ons aan het juiste adres. Wij helpen je - voorafgaand aan je wintersportvakantie of na het oplopen
van een blessure - graag!

SPARTA ‘30
JO10-1 KAMPIOEN!!!
Van barbecue tot kampioenschap!!
De basis voor dit kampioenschap is
gelegd op zaterdag 14 september,
waarbij de spelers, ouders en verwanten onder het genot van een
door Anneke de Jong en Iris Colet
georganiseerde barbecue en
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drankje kennis mochten maken met
de trainers William Morales en
Cees Krauweel. Voor William zijn
1e seizoen als trainer en voor Cees
zijn zoveelste jaar als trainer. Deze
avond ontvouwde de trainers hun
plannen, structuur en ambitie voor
de komende competitie die zou
lopen tot 21 december.
De Spelers:
Als trainer kun je een goed plan,
structuur en ambitie hebben, maar
de spelers zijn in het realiseren van
een plan ook erg belangrijk. Het
overgrote deel van de spelers
speelde het seizoen ervoor ook
met elkaar. Wez van Straten, Sultan Amaniel Bereketeab en Nick
Kleinloog komen hun geluk beproeven in de JO10 1 en vormen
samen met Jurre Colet, Jowi Morales, Nick de Jong, Jens Kwetters
en Zola Krauweel het achttal van
de JO10.

Het kampioensfeest !!
Een week voorafgaand aan de
wedstrijd tegen Unitas werd alles
tot in de puntjes geregeld, van
kampioenstaart t/m de rondrit door
Andel in de kampioenentruck van
firma Bergeijk was in goed overleg
met jeugdcommissie kort gesloten.
Om 8.00 uur was het verzamelen
en onder een genot van kop koffie
of thee probeerden we onze zenuwen enigszins de baas te blijven.
Tot het vervelende telefoontje
kwam vanuit Gorinchems Unitas.

Door trieste omstandigheden waren ze bij Unitas niet in staat de
voor hun onbelangrijke wedstrijd te
spelen, de wedstrijd zou met een 30 winst voor Sparta ‘30 JO10-1 de
boeken in gaan. Zonder te spelen
Kampioen dus. De show must go
on, daar alles in het teken stond
van het Kampioenschap hebben de
ouders het tegen de JO10-1 opgenomen. De wedstrijd ging gelijk op,
alleen de laatste 10 minuten brak
het verzet van de ouders en moesten in zoon of dochter hun meerdere erkennen. Ook deze wedstrijd
werd winnend afgesloten.
Sportieve groet en sportief 2020.
Jurre Colet, Jowi Morales, Zola
Krauweel, Jens Kwetters, Nick de
Jong, Nick Kleinloog, Wez van
Straten, Sultan Amaniel Bereketeab, William Morales en Cees
Krauweel
Ga voor het volledige verhaal naar
www.sparta30.nl

