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DORPSBLAD ANDEL wordt uitge-
geven onder auspiciën van Onder-
nemersvereniging “De Linden” te 
Andel. Maandelijks verschijnt Aktu-
Ael, alleen de maanden juli en 
augustus verschijnt het dorpsblad 
niet. Aktu-Ael wordt verspreid in 
Andel en wordt toegezonden aan 
belanghebbenden. De redactie is 
niet verantwoordelijk voor de in-
houd. Overnemen van teksten uit 
dit blad is toegestaan. 
 
 
Redactie:  
Kees en Ria van der Linden,  
Abraham Kuyperstraat 28,  
4281 ME ANDEL,  
tel. 0183-449304 / 06-53945404 
 
 
Bankrekening:  
NL17 RABO 03415 19 677 
Ondernemersvereniging  
De Linden, t.n.v. Dorpsblad Andel. 
 

Kopij plaatsing is vrij voor iedereen, 
behoudens degene die enig com-
mercieel belang dient. De redactie 
mag kopij weigeren, zonder opgaaf 
van redenen. 
 
Adverteren is toegestaan voor alle 
ondernemers uit Andel. Elders ge-
vestigde ondernemers kunnen 
eveneens adverteren, zij mogen in 
geen concurrentieverhouding staan 
met Andelse ondernemers.  
Advertenties dienen zoveel moge-
lijk druk klaar aangeleverd te wor-
den.  
 
Teksten dienen getypt, of via email 
aangeleverd te worden. 
c.vanderlinden@hetnet.nl 
 
Tarieven advertenties in Euro’s  
per uitgave 
 
Formaat   10x        5x        1x-4x 
1/1 A4      130,-   137,50     145,- 
 ¾  A4      100,-   107,50     115,- 
 ½  A4     77,50     85,-       92,50 
1/3 A4     61,50     69,-       76,50 
 ¼  A4       50,-      57,50       65,- 
1/8 A4       35,-     42,50        50,-  
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AKTU-AEL 
 

‘Vrienden van Aktu-Ael’ 
23 

Seizoen 2019 - 2020 

 
Beste Aktu-Ael lezers, vindt u ook 
dat dit Andelse dorpsblad moet 
blijven, dan kunt u ‘Vriend van 
Aktu-Ael’ worden. Hieronder vindt 
u de gegevens om het dorpsblad 
financieel te ondersteunen.  
Rekeningnummer: 
NL17RABO0341519677 t.n.v. 
Dorpsblad Aktu-Ael. Alle giften 
zijn van harte welkom. 
 
 
INLEVERDATA KOPIJ 
VOOR 2019/2020 
 
Dit zijn de data voor het inleveren 

van de kopij in 2020 
 

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 
 
Wat we begin maart nog niet he-
lemaal konden overzien is de co-
rona crisis zoals hij ons nu in de 
greep heeft. 
We kondigden daar nog aan dat 
het jaarlijkse zoeken van paaseie-
ren in een deel van het dorp door 
zou gaan, maar daarna werd het 
ons snel duidelijk dat je ongeveer 
250 kinderen niet veilig door het 
dorp kan laten lopen. We hebben 
deze jaarlijkse traditie moeten 
cancelen en dat is jammer, maar 
dat is helaas niet het enige wat 
niet doorgaat in ons dorp. 
 
De plaatselijke ondernemers wor-
den ongelooflijk hard getroffen 
doordat dit virus niets en niemand 
ontziet om toe te slaan. Verschil-

lende ondernemers zijn verplicht 
hun activiteit te staken en zitten 
dus helemaal zonder inkomsten. 
Ook ondernemers die wel hun 
activiteit mogen voortzetten heb-
ben te maken met omzetdaling of 
zelfs geen omzet. De kosten lo-
pen wel door en sinds 31 maart 
weten we dat we zeker tot 28 april 
hier mee te maken hebben. De 
overheid heeft steunmaatregelen 
en de informatie die wij krijgen 
zetten we ook direct door naar 
onze leden, maar mocht u deze 
info niet hebben, ga dan naar de 
site van de gemeente Altena. Er is 
een SBI code die bepaalt of je als 
zzp-er direct in aanmerking komt 
voor een netto uitkering  ineens, 
maar door deze code strikt toe te 
passen vallen veel zzp-ers buiten 
deze regeling. Mocht u dit over-
komen, dan kunt u bij de gemeen-
te via de site een Tozo uitkering 
aanvragen. De voorwaarden kunt 
u vinden op de site van de ge-
meente Altena. 
 
Wat zeker nu van belang is koop 
zoveel mogelijk lokaal om de 
plaatselijke ondernemer de kans 
te geven deze periode te overle-
ven. Door de VVV Altena Bies-
bosch wordt dit ook ondersteund, 
zij gaan op hun site aangeven 
welke detailhandel wel open is in 
Altena, of is bij het verschijnen 
van Aktu-Ael inmiddels al zo. Zie 
kooplokaalaltena.beleef-
altena.nl 
 
Strandje: 
Aan de ondernemersvereniging is 
ook de Stichting Dorpsbelang An-
del gelinkt (niet te verwarren met 
de Dorpsraad). Deze stichting 
doet het onderhoud aan de mu-
ziekkiosk en het strandje van An-
del. Als we de periode van de 
corona voorbij zijn mogen we 
weer naar het strandje. Het mooie 
weer komt er weer aan, de voor-
jaarszon krijgt al kracht, maar 
voorlopig is nog de boodschap 
geen groepsvorming en 1,5 meter 
uit elkaar. Dat wordt het dus niet 
op het strandje van Andel en 

moeten we wachten tot deze peri-
ode voorbij is. Wel wil de gemeen-
te van het strandje officieel 
zwemwater maken, zodat de wa-
terkwaliteit beter in de gaten ge-
houden kan worden. 
 
Nu hadden we over de medewer-
king van de gemeente niet te kla-
gen, ondanks dat het geen offici-
eel zwemwater was. De gemeente 
Woudrichem was altijd paraat om 
de markeringslijn naar het diepe 
gedeelte van de Maas te onder-
houden en ook de gemeente Al-
tena was hier zeer bereidwillig in. 
De kwaliteit van het strandje werd 
vaak minder, door vandalisme van 
jeugd die het nodig vond om bier-
flesjes stuk te gooien op de basal-
ten. Het gevolg glasscherven in 
het zand waar je zomaar in kan 
stappen als je naar het water 
loopt. Als we nu met iedereen af 
kunnen spreken geen vuurtje 
meer te stoken en de rommel in 
de afval bak te doen en lege flesje 
gewoon mee naar huis te nemen, 
dan wordt de kwaliteit van het 
strandje in de zomer van 2020 
een plek waar je graag komt. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf, voorzitter 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
AVOND4DAAGSE  
AFGELAST 
 
Helaas moeten we mededelen dat 
de avondvierdaagse dit jaar niet 
doorgaat (dinsdag 2 juni t/m vrij-
dag 5 juni). We hopen volgend 
jaar weer een avondvierdaagse te 
organiseren. 
 
Namens commissie  
avondvierdaagse Andel 
 
Jamie Wind 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://avondvierdaagse-terneuzen.nl/home/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D49:dag-2-avondvierdaagse-2019-afgelast%26catid%3D8%26Itemid%3D101&psig=AOvVaw15rmSbMCy1vBrJdW6ILPqj&ust=1585900168765000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODQ396gyegCFQAAAAAdAAAAABAD
http://kooplokaalaltena.beleef-altena.nl/
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Update: 
90 jarig jubileum v.v. Sparta'30 
De afgelopen weken waren flink 
hectisch en er is veel gebeurd. Als 
je om je heen kijkt is niets meer 
hetzelfde, het coronavirus heeft 
keihard toegeslagen en heeft al 
veel slachtoffers geëist. Inmiddels 
heeft de overheid strakke maatre-
gelen afgekondigd om de zorgca-
paciteit niet te overbelasten en de 
mensen te kunnen helpen die het 
meest kwetsbaar zijn. 1 van de 
maatregelen is dat alle bijeenkom-
sten verboden zijn tot 1 juni. Voor-
lopig ziet het er niet naar uit dat 
deze maatregelen versoepeld kun-
nen gaan worden en zullen eve-
nementen voorlopig verboden blij-
ven. 
 
90 Jarig jubileum 
Zoals jullie ongetwijfeld weten had-
den wij als jubileumcommissie een 
prachtig programma samengesteld 
voor zowel jong als oud. Dit jubile-
umfeest zou zijn hoogtepunt bele-
ven in de week van 22 t/m 27 juni 
2020. Gezien de huidige situatie 
hebben wij helaas moeten beslui-
ten om de feestweek af te lasten. 
Hoewel dit een moeilijk besluit is 
geweest, vinden wij het belangrijk 
om duidelijkheid te geven aan een 
ieder die hierbij betrokken is. In het 
bijzonder willen wij hier onze spon-
sors bedanken voor de wijze waar-

op zij onze feestweek hebben ge-
steund. 
 
Gekochte tickets Hollandse 
avond 
Momenteel zijn wij in gesprek met 
onze ticketprovider Simpleticket, zij 
gaan de terugbetaling van de tic-
kets verzorgen. Hierover wordt 
iedereen die tickets gekocht heeft 
z.s.m. geïnformeerd. 
 
90+1 jarig jubileum 
Hoe nu verder? Hoewel wij teleur-
gesteld zijn gaan wij niet bij de 
pakken neer zitten en hebben wij 
besloten om de feestweek te ver-
plaatsen naar 2021.  
 
We wensen iedereen veel sterkte 
en gezondheid toe. 
 
Sportieve groet, 
 
Bestuur v.v. Sparta ‘30 
Jubileumcommissie 
v.v.Sparta’30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zoals u weet zijn we al jaren foto’s 
aan het verzamelen en afgelopen 
maanden zijn er weer veel foto’s 
toegevoegd aan de website en 
ondertussen ontstaat al een echt 
‘Aels archief’. Ook zijn er diverse 
collega verenigingen die hun com-
plete foto collectie toegevoegd 
hebben aan de website van ‘Ael 
ontmoet Ael’, waarvoor dank. Ook 

andere verenigingen kunnen koste-
loos hun foto’s aanleveren en deze 
plaatsen en bewaren op de websi-
te. Op dit moment hebben we meer 
dan 30.000 Aelse foto’s in het ar-
chief en het einde is nog niet in 
zicht.  
 
Iedereen uit Andel kan deze foto’s 
bekijken en héél belangrijk, infor-
matie geven over de foto die u be-
kijkt en waar u iets over te vertellen 
heeft. Onderaan elke foto kunt u 
heel gemakkelijk uw informatie 
achterlaten die door ons dan toe-
gevoegd wordt aan de foto. Wij 
willen u vriendelijk vragen dit zo-
veel mogelijk te doen!! In een tijd 
waar iedereen gevraagd wordt om 
thuis te blijven is dit een mooi tijd-
verdrijf om foto’s te kijken en tege-
lijkertijd mee te helpen door uw 
informatie met ons te delen.  
 
Daarnaast blijven we geïnteres-
seerd in alle foto’s die op enige 
manier met Andel te maken heb-
ben, u kunt foto’s zelf uploaden 
naar de website óf ons een mailtje 
sturen waarna wij de foto’s bij u 
ophalen en na gescand te hebben 
weer bij u terug brengen. 
 
Om toegang te krijgen tot het ar-
chief kunt u een login aanvragen 
door een mailtje te sturen naar in-
fo@ovjuliana.nl waarna u de login 
details ontvangt.  
Het adres van de website is 
www.Ael-ontmoet-Ael.nl 
 
Wout van Brakel 
 
 
 

mailto:info@ovjuliana.nl
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EVENEMENTEN KALENDER 
 
APRIL  2020 
25  AFC: Theorie examens jeugdleden. 
 
MEI  2020 
  4  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
12  De Notenhoff: Samen aan tafel. 
25 t/m 30 
      AFC: Anjercollecte Pr. Bernhard Cultuurfonds. 
27  De Notenhoff: Kledingverkoop. 
 
JUNI  2020 
  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. 
 
JULI  2020 
  1  PCOB: Koffie drinken met de bewoners  
      van De Notenhoff. 
  6  AFC: Seizoenafsluiting. 
 
 
 
 

 
AUGUSTUS  2020 
  5  PCOB: Koffie drinken met de bewoners  
      van De Notenhoff. 
19  De Notenhoff: Fancyfair, 14.30-19.30 uur. 
 
SEPTEMBER  2020 
19  AFC: Aelse dag. 
20  Geref. Kerk: Jeugddienst met Chris Snoep. 
23  De Notenhoff: Kledingverkoop. 
26  De Notenhoff: Burendag / dorpsontbijt. 
 
OKTOBER  2020 
  5  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
12-10 t/m 17-10 
       Collecte: Stichting Olopikidong’oe. 
18  Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. Adaiah. 
 
NOVEMBER 2020 
18  De Notenhoff: Kledingverkoop. 
25  De Notenhoff: Minimarkt, 14.00-16.00 uur. 
26-11 t/m 2-12 
      Gezamenlijke Kerken Andel: Enveloppenactie. 
 
Nieuw 
 



Trema Welzijn aangepaste on-
dersteunende diensten voor ou-
deren in Corona-tijd. 
We zijn nu meer aan huis gebon-
den, activiteiten zijn stopgezet en 
we zien weinig familieleden of 
vrienden. De dagen verlopen op 
een heel andere manier!  Als we u 
ergens mee kunnen helpen, dan 
horen wij dat graag van u.  
Maaltijdservice aan huis 
Ouderen vanaf 65 jaar die een be-
perking hebben, chronisch ziek zijn 
of tijdelijk in bijzondere omstandig-
heden verkeren waardoor zelf ko-
ken niet meer lukt, kunnen de 
maaltijdservice aanvragen. Zij ont-
vangen dan hun maaltijd thuis. On-
ze maaltijdbezorgers houden zich 
aan de RIVM regels. 
Ouderenadviseurs 
De ouderenadviseurs leggen op dit 
moment geen huisbezoeken af 
maar nemen telefonisch contact 
met u op. Wilt u dit ook, aarzel dan 
niet en neem dan contact op met 
Trema Welzijn en vraag naar Fen-
na Vogelsang of Anne-Marie van 
der Vliet. Onze ouderenadviseurs  
willen graag uw vragen beantwoor-
den en een luisterend oor zijn.  
Formulierenbrigade 
De Formulierenbrigade kan net als 
de Ouderenadviseurs geen huisbe-
zoeken afleggen. Wel mogen vra-
gen telefonisch altijd gesteld wor-
den. U kunt dan bellen naar het 
algemene nummer van Trema 
Welzijn. Vraag naar Yvette voor 
den Dag, zij zal meedenken en uw 

vraag zo goed als mogelijk beant-
woorden.  
Werkgebied 
Trema Welzijn levert deze diensten 
in het werkgebied Almkerk, Andel, 
Dussen, Giessen, Hank, Nieuwen-
dijk, Oudendijk,  Rijswijk, Sleeuwijk, 
Uitwijk, Uppel, Waardhuizen, Wer-
kendam en Woudrichem . 
Wilt u meer informatie over deze 
diensten of wilt u zich hiervoor 
aanmelden? Neem dan contact op 
met Trema Welzijn via 0183-
408444 of kijk op www.trema.org. 
 
Fenna Vogelsang 
 
 
 
ORANJEVERENIGING 
JULIANA  
 
In maart bereikte ons het bericht 
van het overlijden van Joost van de 
Wetering. Joost was vele jaren 
verbonden als vrijwilliger aan onze 
vereniging. Elke feestweek en eve-
nement mochten wij een beroep 
doen op Joost en was hij een ver-
trouwd, positief gezicht achter de 
bar. Wij leven mee met de familie 
en wensen hen veel sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies. 
  
Blijf ons volgen op Facebook en 
Instagram 
Like onze Facebookpagina Oranje-
vereniging Juliana en volg ons op 
Instagram om zo op de hoogte te 
blijven van de laatste nieuwtjes en 
evenementen door ons georgani-
seerd.  
Suggesties en vragen kunt u altijd 
mailen naar info@ovjuliana.nl of 
neem contact op met één van onze 
bestuursleden.  
 

Bericht jubileumjaar 2020 
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 mee-
brengt. Via Facebook hebben wij 
een bericht verspreid over ons jubi-
leumjaar 2020. Hiernaast leest u 
nogmaals de tekst van dit bericht: 
 
Namens bestuur OV Juliana 
Arnoud Verhoeven 
 
 
GEEN TRUCKERDAG  
DIT JAAR 
 
De Truckerdag die elk jaar gehou-
den wordt in het Land van Heusden 
en Altena gaat dit jaar helaas niet 
door. Vanwege de maatregelen 
rondom het coronavirus heeft de 
organisatie, Stichting Sport en Spel 
Gehandicapten uit Andel, dit besluit 
genomen. De tocht zou dit jaar 
voor de 35e keer gehouden worden 
en stond gepland op zaterdag 20 
juni 2020. 
 
Betsy van Nimwegen 
 
 

http://www.trema.org/
mailto:info@ovjuliana.nl


 
Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en alle andere oranje vrienden, 

We zijn in een tijd beland waarin we een nieuwe “normaal” met elkaar gaan vinden en zoeken. 

Welke effecten dit op ons zal hebben en hoelang dit gaat duren, is niet te voorspellen. Voor ons als 

Oranjevereniging Juliana betekent dit dat wij hebben besloten om onze 100e verjaardagsfeest een 

jaartje te verplaatsen en ervoor kiezen om ons 101e verjaardagsfeest groots te vieren met elkaar in 

2021. 

Deze keuze hebben wij gemaakt, omdat we vooraf hebben afgesproken dat we met elkaar, met alle 

mensen in Andel en soms ook daarbuiten, WOW momenten willen creëren, verbondenheid met 

iedere maand minimaal één feestelijke activiteit die aan dat doel bijdraagt. Dit willen we niet doen in 

een jaar waarin de samenleving en dus wij als dorp én individu op een manier geraakt worden die nu 

nog niet te overzien is. Als het moment daar is, zullen we ons programma onthullen voor het jaar 

waarin we ons verjaardagsfeest met elkaar Groots vieren. 

Wij kiezen ervoor om onze kernwaarden op een nieuwe manier in te vullen in 2020. We zullen 

wanneer het kan, kleinschalige initiatieven organiseren om invulling te geven aan de saamhorigheid 

en verbondenheid die wij als vereniging nastreven. 

Een van de initiatieven is de volgende: Wij roepen iedere inwoner van Andel en daarbuiten op, om 

op Koningsdag 27 april a.s. vanuit het raam of op straat bij je voordeur om 9.30 uur in de morgen 

gezamenlijk het Wilhelmus te zingen. 

Daarnaast gaan we ervoor, als de situatie het weer toestaat, om een bevrijdingsfeest te vieren op het 

plein bij de Toren, onze vertrouwde locatie. Gewoon met onze eigen tentjes, een tap, een DJ, maar 

vooral bij en met elkaar! 

Wij hebben er ook voor gekozen om het beloofde sponsorbedrag van onze sponsoren niet te innen 

dit jaar. Hiervan ontvangen zij nog een bericht. We vinden het niet verantwoord een beroep te doen 

op onze sponsoren, in een tijd waarin ook zij een lastige periode door maken.  

Iedereen die tot nu toe zoveel energie heeft gestoken in het mogelijk maken van een evenement, 

zoals de Musical, Ervaar 100 jaar, Straal als een Aelse en de Dorpsquiz, zoveel dank daarvoor! Wij 

komen terug met een nieuwe datum in ons nieuwe feestjaar en we hebben gelukkig veel op de plank 

liggen! 

We willen iedereen vragen om goed voor elkaar en de mensen om zich heen te zorgen. Wij wensen 

jullie veel gezondheid toe en houd je, vanuit liefde voor elkaar, aan de gedragsregels die er op dit 

moment zijn. 

Namens het bestuur van Oranjevereniging Juliana, 

Arnoud, Wim, Pauline, Wout, Demi, Remco, Bianca, Gerard, John H, Bertina, John D en Ellen 



NOOT VAN DE REDACTIE 
 
We leven in een rare en angstige 
tijd. Het voelt een beetje als oor-
logstijd, alhoewel ik die niet heb 
meegemaakt, maar ik zou me daar 
iets bij kunnen voorstellen. Toen 
was er een zichtbare vijand, nu is 
de vijand onzichtbaar, ongrijpbaar, 
verwoestend in lichamelijke zin. 
We moeten hier met elkaar door-
heen, het is niet anders en dat lukt 
wonderwel. We zijn op elkaar aan-
gewezen nu en daar komen hele 
mooie initiatieven uit. Als je door 
het dorp loopt en zie al die beren, 
leuk toch. In Andel zijn er wel men-
sen die het coronavirus hebben of 
hebben gehad, voor zover wij we-
ten, is er nog maar één aan overle-
den.  
 
We hebben in de laatste 2 maan-
den wel van mensen afscheid moe-
ten nemen. Ons komt niet alles ter 
ore, maar op 4 februari overleed 
Margôt van Straten, woonde al 
meer dan 30 jaar met haar partner 
Johan Heere op het Notaris Holle-
stelleplein. Ze vocht al 20 jaar te-
gen die vreselijke ziekte kanker en 
heeft de strijd verloren. Margôt was 
een warm sociale vrouw en kende 
veel mensen in het dorp en maakte 
heel graag een praatje.  
 
Op donderdag 12 maart overleed 
Joost van de Wetering. Joost 
woonde met zijn Nellie op de Huis-
werf. Het gezin van Joost en Nellie 
is zeer hecht en ze hebben sinds 
de ziekte van Joost heel veel sa-
men opgetrokken. Zolang hij kon 
ging hij op pad, alleen of met leden 
van zijn gezin. Ze hebben een 

prachtige tijd nog met hem gehad 
en van alles ondernomen wat hij 
nog graag wilde doen of zien. Hij 
ging in zijn scootmobiel op veel 
plekken koffiedrinken en was wel-
kom. Hij zal gemist worden, vooral 
thuis, maar ook bij diverse vereni-
gingen. Ook op het koor “Van alles 
Wâ” zal hij gemist worden. Lange 
tijd kwam hij zomaar even luisteren 
en kon al niet meer meezingen, 
maar zocht wel de gezelligheid.  
Wij wensen alle families die met 
verlies te maken krijgen of hebben 
gekregen veel troost en kracht. 
 
In deze Aktu-Ael kunt u/jij lezen 
over alle afgelaste evenementen. 
Er zouden dit jaar veel jubilea ge-
vierd worden, maar zijn allen afge-
last en ook wij als redactie vinden 
dat heel jammer, maar het kan niet 
anders. We mogen uitkijken naar 
volgend jaar, want dan gaan we 
met zijn allen los op al die evene-
menten die nu uitgesteld zijn, maar 
in 2021 zijn beslag vinden. Geluk-
kig kunnen wij wel doorgaan met 
de Aktu-Ael en kunnen daarin blij-
ven vermelden wat er zoal afspeelt 
in ons dorp en dat horen wij graag 
van u/jou. Het is stil in het dorp, 
kinderen krijgen thuis les en spelen 
daarna buiten. Blijf zoveel mogelijk 
binnen is onze opdracht en dat 
doen we heel goed, even een 
boodschap doen mag en blijf 1,5 
meter uit elkaar, dat kan hier alle-
maal. Wij zijn gezegende mensen 
dat wij hier een buiten hebben, 
ruimte en dat het weer zo mooi is, 
zodat we nu ook buiten kunnen zijn 
en genieten van de zon. Laten we 
denken aan de mensen die nu in 
de steden op 3 hoog achter wonen 

bijvoorbeeld of in een klein flatje 
opeen gepakt met elkaar. Tel uw 
zegeningen is een lied en dat doen 
wij dan ook. 
 

Onmacht over overmacht, 
die ons doet wankelen. 

Een minuscuul virus 
dat levens verwoest. 

Samen vinden we kracht, 
bevechten het monster. 

Vertrouwen doet weer leven, 
hoop en licht doen ons sprankelen. 
 
De redactie 
Kees en Ria van der Linden. 
 
ANDEL HAD EVEN EEN 
NSB BURGEMEESTER 
 
door Teus van Tilborg 
In een eerdere bijdrage schreef ik 
dat burgemeester Bax in de loop 
van de Tweede Wereldoorlog zijn 
functie had neergelegd. Hij was 
één van de in totaal 143 burge-
meesters in Noord-Brabant. Na de 
oorlog worden 21 van hen ontsla-
gen wegens hun gedrag in de oor-
logsjaren. Net als veel andere ge-
meenten krijgt Andel een waarne-
mend NSB burgemeester in de 
persoon van Alphonsus Francis 
Laurentius Henricus van der Ven. 
Hij is een van de 41 NSB-
burgemeesters in Noord-Brabant. 
Met een brief van 19 januari 1945 
wordt hij op grond van een bijzon-
dere machtiging van de Rijkscom-
missaris benoemd.  Zijn kantoor is 
het huidige notariskantoor aan de 
Julianastraat. Het is ook het hoofd-
kwartier van de Duitse bezetter in 
Andel. Niet alleen van Andel, ook 
van Giessen, Rijswijk en Almkerk.  



 
ANDEL HAD EVEN EEN 
NSB BURGEMEESTER 
(vervolg) 
 
Van der Ven is vertegenwoordiger 
en woont dan aan de Citadellaan 
71 in ’s Hertogenbosch. Hij wordt 
als zoon van Arnoldus Johannes 
van der Ven en Johanna Maria van 
Spaandonk op 19 september 1903 
in Tilburg geboren. Op 25 juni 1932 
trouwt hij in Barendrecht met Aletta 
Pieternella Adriana Nederlof uit 
Sliedrecht, waar ze op 2 januari 
1908 wordt geboren. Op 27 januari 
1933 wordt in Deurne hun zoon 
Arnoud geboren. Hij overlijdt op 12 
november 1991, 58 jaar oud, in 
Californië.  
Na de oorlog, op 13 februari 1950, 
wordt het huwelijk ontbonden bij 
een vonnis van de Arrondisse-
mentsrechtbank in Rotterdam. Zij 
hertrouwt met Jan Gruppelaar. Op 
6 juni 1988 overlijdt zij, 80 jaar oud, 
in het Franse Bendejun. 

Van der Ven wordt in 1941 in Ant-
werpen lid van de NSB. In die partij 
vervult hij diverse functies en 
spreekt ook op vergaderingen van 
de partij. Hij neemt ook 
dienst bij het Nationalsozi-
alistisch Kraftfahrkorps 
(NSKK) ofwel het Natio-
naalsocialistische Motor-
korps. Tussen de naar 
schatting 9000 en 10000 
Nederlanders tekenen 
hiervoor waaronder ook 
een jongeman uit Andel. 
Het korps is tijdens de oor-
log een hulporganisatie 
voor onder andere de 
Luftwaffe en fungeert als 
bevoorradingseenheid aan 
de verschillende fronten.  
 
Redelijke man 
Als je inwoners van Andel 
spreekt die hem gekend 
hebben, komt in het alge-
meen het beeld van een 
man naar voren die niet 

echt ‘slecht’, Duits gezind, was. 
Integendeel, die zelfs best veel 
goeds deed voor de bevolking. 
Gerrit Verhoeven beschrijft hem in 
zijn herinneringen als een “redelijke 
man.” In het boek Herinneringen, 
60 jaar vrijheid van Cees de Gast 
en Renny Wink (Raamsdonksveer 
2005) komt dit beeld ook naar vo-
ren. Jan Arendse uit Genderen 
doet daarin verslag van de evacua-
tie naar onder andere Andel. Hij 
vertelt dat het gezin in april 1945 
weer terugkomt in Andel waar het 
eerder ook al geëvacueerd was, 
zonder te weten waar het onderdak 
zouden vinden. “Dankzij de bemid-
deling van burgemeester Van der 
Ven kregen we onderdak in de 
prachtige villa van mevrouw Den 
Dekker (het huidige notariskantoor, 
vT). Hij was NSB’er, maar kwam op 
voor mensen in nood. In dat huis 
zijn we gebleven tot de oorlog 
voorbij was.” Dat Van der Ven het 
niet zo slecht voorhad met de be-
woners, komt ook naar voren als hij 
in 1946 voor het Tribunaal in Den 
Bosch moet verschijnen. Tijdens de 
zitting werd duidelijk dat hij aan-
vankelijk voor zijn ideaal uitkwam 
en geloofde in de ondergang van 
de democratie. “Ik geloofde in de 
ondergang van de democratie en 
dacht dat de NSB een vrij Neder-
land in een nieuw Europa zou 
brengen.” Hij gaf ook aan van de 
Duitsers en hun aanhangers, die 
Nederland als een deel van het 
Duitse rijk wilden zien, 



ANDEL HAD EVEN EEN 
NSB BURGEMEESTER 
(vervolg 2) 
 
niets te moeten hebben. Ook de 
president van het Tribunaal liet zich 
positief over hem uit. “U gaf in de 
gemeente waar u burgemeester 
was, blijk van grote moed.” Zijn 
opstelling en handelen tijdens zijn 
korte burgemeesterschap zal van 
invloed zijn geweest op de straf die 
hij opgelegd krijgt: vijf jaar interne-
ring met aftrek en ontzegging voor 
vijf jaar van het actief en passief 
kiesrecht. 
In een brief, gedateerd 16 april 
1946 aan Gedeputeerde Staten, 
schrijven burgemeester en wet-
houders dat door de NSB-
burgemeester fl. 1969,25 ten laste 
van de gemeente is uitgegeven, 
welk bedrag geacht moet worden 
niet in het belang van de gemeente 
te zijn geweest. Het betreft namelijk 
uitgaven die gemaakt zijn voor on-
der andere het schillen van aard-
appelen voor de Wehrmacht, het 
graven van putten en wachtdien-
sten. 
 
Feuilleton 
In 1949 verschijnt in het Nieuws-
blad voor het Land van Heusden 
en Altena, de Langstraat en de 
Bommelerwaard een feuilleton met 
als titel ‘Waar Maas en Waal teza-
men vloeien….” De auteur blijft 
anoniem. Verondersteld wordt dat 
Van der Ven dat is. Dit zou best 
eens waar kunnen zijn. De hoofd-
persoon in het verhaal is burge-
meester Jaap van der Heyden. In 
het voorwoord schrijft hij dat 
plaatsnamen zoveel mogelijk zijn 
vermeden en namen van personen 
zijn gefingeerd. De beschreven 
feiten zijn echter authentiek. Het 
verhaal lezend blijkt het opvallend 
veel feiten te bevatten die naar 
Andel zijn te herleiden. Als motive-
ring voor het verhaal schrijft hij dat 
dit “slechts bedoeld is om een 
overzicht te geven van de ellende, 
veroorzaakt door soldaten die, los-
geslagen van iedere discipline en 
verwilderd aan de fronten, versto-
ken van contact met de buitenwe-
reld en bezeten door een haat te-
gen alles wat nog ongeschonden 
was, levende in een sfeer van ‘bei 
uns ist auch alles kaput’ en het 
nooit aflatende granaatvuur, dat de 

zenuwen van de meest evenwichti-
ge mensen uit het lood deden 
slaan, waardoor bijna niemand 
meer normaal dacht of handelde.” 
De auteur doelt hier duidelijk op de 
Duitse militairen, die in de laatste 
oorlogsperiode flink huis hebben 
gehouden, ook in Andel. Denk bij-
voorbeeld maar aan de moord op 
notaris Hollestelle kort voor de be-
vrijding, die in het verhaal gedetail-
leerd wordt beschreven. Uit het 
verhaal komt ook naar voren dat hij 
burgemeester wordt om, zoals hij 
schrijft, “hier een taak te moeten 
vervullen die hem niet loslaat.” Het 
was namelijk tot hem doorgedron-
gen dat het gehele Land van 
Heusden en Altena “verstoken is 
van autoriteiten die vergaande ei-
sen van de Wehrmacht durven 
trotseren.” Bij hem komt het ver-
langen op “te helpen en door takt, 
beleid en moed de lasten van deze 
bevolking te helpen dragen.” Dit 
beeld strookt ook met wat tijdens 
zijn berechting door het Tribunaal 
naar voren komt. In het verhaal 
komt tevens naar voren dat hij 
voorkomen heeft dat de Rom-
boutstoren en de silo van Schouten 
door de Duitsers opgeblazen zijn. 
Dit klinkt heel plausibel omdat el-
ders in de streek dit wel is gebeurd 
met hoge gebouwen, zoals de wa-
tertoren in Almkerk en de korenmo-
len Nooit Gedagt in Woudrichem. 
Na de oorlog woont Van der Ven in 
Rotterdam. In een artikel in De 
Kampioen van de ANWB in 1962 
komen we zijn naam nog tegen. Hij 
heeft dan een agentuur- en com-
missiehandel aan de Molenlaan 
205. Hij vertegenwoordigt het Ame-
rikaanse bedrijf The Fulton Com-
pany dat een opklapbaar plastic 
schildje in de handel heeft gebracht 
dat op de achteruitkijkspiegel in de 
auto gemonteerd kan worden om 
verblinding door achteropkomend 
verkeer te voorkomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
Het coronavirus heeft toegeslagen 
en diverse families uit ons dorp 

werden er mee geconfronteerd. 
Wat valt er nog over te zeggen 
terwijl we via de media goed op de 
hoogte gehouden worden? Wij 
hebben de indruk dat er aan de 
wens om goed naar elkaar om te 
kijken gevolg is gegeven in ons 
dorp. De gevolgen kunnen wij als 
leek niet overzien, maar dat de 
economie een flinke deuk heeft 
opgelopen staat vast. Maar dat 
staat niet in verhouding met het 
verdriet door het overlijden van een 
dierbare. De vraag is hoe lang het 
duurt voordat we aan het opkrab-
belen kunnen beginnen. Het groot-
ste compliment komt toe aan al die 
verzorgers die zich tot het uiterste 
hebben ingespannen  op welke 
manier dan ook en daar nog mee 
bezig zijn. 
 
Doelstellingen 
Opeens zijn gestelde doelen niet 
zo belangrijk meer met tijdrovende 
inspanningen als voorbereiding . 
Vrijetijdsbesteding is op te vangen 
en naar een later tijdstip te ver-
plaatsen. Maar energie kost het 
ongetwijfeld. Zo zal ook onze Al-
gemene Ledenvergadering op een 
ander tijdstip georganiseerd gaan 
worden. Een peulenschilletje bij 
diverse andere organisaties met 
planningen die afgelast zijn. Hierbij 
is het naar elkaar omkijken van 
groot belang maar op een andere 
manier, want je hebt elkaar op een 
zeker moment weer nodig. Nieuwe 
energie kweken om het afgelaste of 
verschoven doel weer op te pak-
ken. Allemaal weer de schouders 
er onder dan moet het zeker weer 
goed komen. 
 
Onderwerpen Actielijst 

 Diverse keren hebben wij 
het Rondje Zwembad belicht. Een 
rondje dat gerealiseerd kan worden 
vanuit het Aelse Bos, door een 
verbinding aan te leggen vanaf het 
parkeerterrein van het zwembad 
naar het fietspad dat langs de 
Neer-Andelseweg loopt. Met als 
rede dat het gebruik van de Mid-
denweg door fietsers en wande-
laars zeer gevaarlijk is. Wij hadden 
een plan om het pad te realiseren 
achter de schietbaan en de tennis-
banen langs. Dit plan is inmiddels 
bijgesteld door een mogelijke uit-
voering dat het pad parallel blijft 
lopen aan de Middenweg en dat  



DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
ook aansluit aan het fietspad langs 
de Neer-Andelseweg. Dus een 
rechtstreekse verbinding want de 
kosten zijn ook belangrijk. In een 
wat vroeger stadium van de co-
ronacrisis hebben wij contact ge-
had met de projectleider van de 
gemeente. Onze opvattingen kwa-
men overeen. Ook de fietspaden 
vanuit richting Eethen/Genderen en 
Giessen kunnen dan beter aanslui-
ten. Dus het onderzoek is gestart 
en er wordt nu druk gerekend bij de 
gemeente. Bij een gunstige beslis-
sing zal het een geasfalteerd pad 
worden. Misschien kan deze uit-
voering wel een begin zijn om het 
pad stapsgewijs door te trekken 
richting Veen in de komende jaren. 
Je weet maar nooit. In fases 
Zwembad-Kammetweg, Kammet 
weg-Duizendmorgen, Duizendmor-
gen-Veen. Een realistisch kijk met 
de zekere toenemende drukte op 
de Middenweg met bebouwing van 
kassen, omdat het gebied tussen 
de Middenweg en de N267 aange-
wezen is als doorgroeigebied voor 
de glastuinbouw. 

 De extra lantaarnpalen 
langs het fiets/wandelpad  richting 
Giessen zijn geplaatst.  Dit was 
nog een actiepunt uit de periode 
van de gemeente Woudrichem 
ingebracht door de dorpsraden 
Andel en Giessen/Rijswijk omdat 
de Parallelweg een verbindingsrou-
te is.  

 Ook worden er op verzoek 2 
extra lantaarnpalen geplaatst langs 
het fiets/wandelpad naar de sport-

velden zodat het pad 
beter verlicht wordt 
vanaf het kerkhof tot 
aan de inrit.  

 De gemeen-
teraad heeft het stre-
ven 1x per 5 weken 
een kern te bezoe-
ken. De raad ziet het 
als een manier om 
zichtbaarder en toe-
gankelijker te zijn 
voor inwoners. Daar-
bij krijgt de raad zelf 
een goed beeld van 
hoe de kernen ervoor 
staan. De Dorpsraad 
kan zelf locaties 
aanvoeren om ter 

plaatse een kijkje te nemen. Na 
een gezamenlijke maaltijd is er ’s 
avonds om 19.00 uur een inloop 
voor inwoners met aansluitend de 
bekende Altenatafels waarbij dis-
cussies gevoerd kunnen worden. 
De planning is deze avond op 10 
juni te houden. Deze datum was al 
voor de komst van het virus vast-
gesteld, maar de gemeente houdt 
voorlopig deze datum in stand en 
bekijkt de ontwikkelingen.  

 De aanleg van een 2e Jeu 
de Boulesbaan is in een ver gevor-
derd stadium zodat er een grote 
kans bestaat dat er deze zomer 
nog ruimschoots gebruik van ge-
maakt kan worden. Diverse spons-
oren hebben dit project mogelijk 
gemaakt, maar daar komen we 
later op terug. 

 Ontsluiting Bronkhorst en 
Neer Andelseweg 
Wij maken ons ook zorgen over de 
ontsluiting van de Bronkhorst op de 
Neer-Andelseweg. De wethouder 
heeft dat op ons verzoek onder-
zocht met de volgende uitslag: De 
hoofdopzet van 
deze nieuwe 
woonwijk is on-
derzocht en voor-
ziet uiteindelijk in 
2 ontsluitingen 
van de wijk op de 
Neer-
Andelseweg. De 
wijk wordt fase-
gewijs ontwikkeld. 
Fase 1 is op 5 
vrije kavels na 
afgerond. Mo-
menteel is fase 2 
in ontwikkeling op 

basis van een vastgesteld be-
stemmingsplan. Fase 2 voorziet in 
110 woningen waarvan de eerste 
10 recent zijn opgeleverd. De ove-
rige 100 woningen worden de ko-
mende jaren door verschillende 
ontwikkelaars gebouwd. Voor fase 
3 is nog geen bestemmingsplan 
vastgesteld. Dit bestemmingsplan 
zal dan de bouw van de geplande 
woningen mogelijk maken, maar 
ook de inrichting van de buiten-
ruimte, inclusief woonstraten en de 
2 ontsluitingen op de Neer-
Andelseweg. Afhankelijk van de 
woningbehoefte en overige bouw-
plannen in Andel wordt bezien of 
en wanneer het bestemmingsplan 
fase 3 wordt ontwikkeld. In het ka-
der van de mogelijk te starten be-
stemmingsplan procedure kunnen 
zienswijzen en bezwaren worden 
ingebracht. De gemeente zal in de 
loop van 2020 de langzaam ver-
keersroute op de Neer-Andelseweg 
van en naar de sportvelden onder-
zoeken en bekijken of en waar 
aanvullende maatregelen voor de 
verkeersveiligheid nodig zijn. 
 
Dijkvlak Hoge Maasdijk 
Moet het nog slechter worden is de 
vraag die gesteld mag worden. 
Volgens de planning van de ge-
meente wordt dit dijkvlak tussen 
Andel en Giessen in 2021 ook nog 
niet aangepakt. Dit is vragen om 
problemen in het teken van de vei-
ligheid vooral in de wintermaanden. 
Of wacht de gemeente tot er ver-
derop een transferium aangelegd 
wordt via deze weg? Daarmee is 
het gevaar nu niet opgelost! 
 
Namens Dorpsraad Andel 
Frans Sterrenburg 
 



Persoonlijk woord.. 
De afgelopen weken hebben we 
binnen onze praktijk keuzes moe-
ten maken, die we nooit voor mo-
gelijk hebben gehouden: we moe-
ten 1,5 meter afstand houden tot 
elkaar wat binnen een fysiek be-
roep als Fysiotherapie onmogelijk 
is. Ook de groepstrainingen kunnen 
geen doorgang vinden. Ons druk-
ke, gezellige bedrijf is veranderd in 
een gebouw waar de stilte heerst. 
 
Onze beroepsgroep heeft een ad-
vies opgesteld, die ons helpt de 
juiste keuzes te maken wie we nog 
wel mogen behandelen. Dat levert 
nog  een beetje werk op en ook 
video-bellen is een optie. Dit staat 
echter nog in de kinderschoenen 
en is voor de ene leeftijdsgroep 
(lees kinderen) makkelijker te be-
halen dan de andere leeftijdsgroep. 
Het komt er op neer dat de praktijk 
nog maar zo’n 20% van de werk-
zaamheden kan uitvoeren. 
 
Het bijzondere van dit geheel is dat 
we allemaal consequenties ervaren 
van de maatregelen en misschien 
zelfs persoonlijk geconfronteerd 
worden met de verwoesting die dit 
virus veroorzaakt. 
 
Wij willen iedereen vanuit de prak-
tijk veel sterkte toewensen deze 
periode en we hopen samen met u 

dat deze peri-
ode snel voor-
bij is. We zijn 
gewoon tele-
fonisch bereik-
baar voor vra-
gen en advie-
zen en willen u 
waar mogelijk 
helpen. 
 
Trigger-
points… 
Een trigger-
point is een 
lokale ver-
kramping in een spier die ontstaat 
door een gebrek aan doorbloeding 
en zuurstof. Wij noemen zo’n ver-
harding ook wel een spierknoop. Je 
voelt in de spier een bobbel of en 
strengetje en als je er druk opgeeft 
kan het een uitstralende pijn op-
wekken in een ander deel van het 
lichaam. Elk triggerpoint heeft een 
uniek pijnpatroon dat soms ergens 
gevoeld wordt waar je het niet zou 
verwachten. Een goed voorbeeld is 
de bilspier: de uitstraling kan door-
lopen tot in de enkel.. 
 
Een triggerpoint ontstaat als gevolg 
van overbelasting, stress of een 
verkeerde houding, maar ook 
slechte voeding kan de oorzaak 
zijn. De spier rondom het trigger-
point voelt vaak stijf aan en voor-
komt dat een omliggend gewricht 
optimaal kan bewegen. 
 
Er zijn meerdere manieren om een 
triggerpoint te behandelen: 

- Dry needling: een naald wordt in 
het triggerpoint gebracht en ver-
oorzaakt lokaal een ontspanning en 
betere doorbloeding. 
- Triggerpoint massage: het trig-
gerpoint wordt gemasseerd door 
massagetechnieken als langdurige 
dwarse rek of druk 
 
Zolang u niet naar de fysiothera-
peut kan komen kunt u zelf ook u 
triggerpoint behandelen: 
- Bepaal eerst waar uw actieve 
triggerpoint zit. Kijk op www. trig-
gerpoints.net voor meer informatie 
- Masseer het triggerpoint 6 tot 12 
keer in ongeveer twee seconden, 
dus druk erop zetten twee secon-
den volhouden  en dan de druk er 
weer afhalen 
- Herhaal de massage 4 tot 6 
keer per dag en rek daarna de 
spier licht 
- Gebruik eventueel een hulpmid-
del als een balletje of rolletje 
 
Het kan zijn dat u het triggerpoint 
er niet helemaal uitkrijgt omdat het 
al te lang aanwezig is en daardoor 
structurele veranderingen heeft 
aangebracht in het onderliggende 
bindweefsel. Zodra onze praktijk 
weer open is kunt u een afspraak 
maken voor een behandeling door 
onze therapeuten.  
 
Veel sterkte allemaal en hopelijk 
weer snel tot ziens!  
 
Fysiotherapie Andel 
www.fysiotherapieandel.nl 
tel: 0183-441681 
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ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
Theorie examens jeugdleden  
De jeugdleden van het Andels Fan-
fare Corps zijn al druk aan het le-
ren voor de theorie examens die op 
25 april afgenomen zullen worden. 
Wij wensen hen namens alle leden 
heel veel succes!  
Anjercollecte Pr. Bernard Cul-
tuurfonds 
In de week van 25 t/m 30 mei gaat 
AFC collecteren voor het Prins 
Bernard Cultuurfonds. Deze actie 
duurt een week lang. Meer informa-
tie over online donatie volgt. Alvast 
bedankt voor uw steun.  
Stroopwafelactie 
Wegens omstandigheden hebben 
wij de stroopwafelactie moeten 
verplaatsen naar een nieuwe week. 
De stroopwafelactie zal nu van 15 
tot 21 juni lopen! Hier later meer 
info over. 
 
Aelse dag  
De Aelse dag zal dit jaar plaatsvin-
den op 19 september 2020.  
 
Sinds 1976 is de gezellige jaar-
markt vast onderdeel van de Aelse 
Dag. Deze warenmarkt is in 2018 
uitgebreid met een rommelmarkt en 
dit jaar wordt daar nog de koffer-
bakverkoop aan toegevoegd. Er is 
dus weer voldoende te snuffelen en 
van alles te koop tijdens Aelse 
Dag. Iedereen kan deelnemen aan 
de rommelmarkt en kofferbakver-
koop om voor ‘afdankertjes’ een 
nieuwe eigenaar te vinden. De in-
schrijving voor een (grond)plaats 
van 4 meter bedraagt € 5,-. 
 
De voorwaarden en de inschrijffor-
mulieren voor deelname aan de 
warenmarkt, rommelmarkt en kof-
ferbakmarkt staan op 
www.aelsedag.nl bij contact. Wilt 
u deelnemen aan de warenmarkt, 
rommelmarkt of kofferbakverkoop, 
stuur dan het juiste formulier, volle-
dig ingevuld naar Marktmeester, 
Burg. Scholtenlaan 2a in Andel of 
via mail naar marktmees-
ter@aelsedag.nl. 
Bezoek voor meer informatie over 
de Aelse Dag onze website 
www.aelsedag.nl of volg ons op 
facebook Aelsedag Andel. 
 
 

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! 
 
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 

U kent Stichting Olopikidong’oe van 
lieverlee wel. Inderdaad die stich-
ting met die moeilijke naam 😊. Dan 
weet u ook dat wij een basisschool 
in Kenia helpen. Met speeltoestel-
len, een elektrisch hekwerk, water-
tonnen. Maar ja, dit zijn geen eer-
ste levensbehoeften. Toen ons dan 
ook ter ore kwam, dat ook onze 
school de poorten moest sluiten 
vanwege het Corona virus en al 

onze sponsorkinderen naar huis 
moesten, waren we wel even stil. 
Want; THUIS IS MEESTAL GE-
WOON GEEN ETEN! Direct zijn we 
een noodfonds gestart om voed-
selpakketten te kunnen uitdelen. 
En groot is dan onze dankbaarheid 
dat we al 30 gezinnen, van een 
sponsorkind of aan andere families 
uit de community, een noodpakket 
hebben kunnen schenken. 

Inhoud: 6x 2kg maismeel, 10 kg 
rijst, 5 liter olie, 3x zeep, 4 kg sui-
ker, 1 kg tafelzout, 1 groot pak 
theebladeren. 1 pakket kost €35,-. 
Die enorme blije gezichten, tranen 
van geluk. Onverwachts toch een 
maaltijd! 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. 
 
Groeten namens alle dankbare 
Keniaanse families,  
Kees van der Linden en Wilma van 
Andel- Groenenberg 
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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 
 
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 
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!! 
 
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 
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Beste inwoners van Andel,  
wij zijn in een bijzondere tijd terecht 
gekomen nu het coronavirus door 
Nederland gaat. Wij behoren als 
senioren tot de kwetsbare groep 
mensen die vatbaar is voor het 
virus. We horen dan ook van diver-
se mensen die we kennen dat zij 
besmet zijn geraakt.  
 
Daarvoor heeft het RIVM en de 
regering maatregelen getroffen om 
ons zoveel mogelijk te kunnen be-
schermen. We moeten zoveel mo-
gelijk thuis blijven, contacten zijn 
alleen mogelijk via telefoon of op 
afstand een praatje maken. 
 
Binnen onze leden is ook een ge-
deelte dat afhankelijk is van thuis-
zorg of mantelzorgers en ook dit 
wordt steeds moeilijker. Veel een-
zaamheid is nu ontstaan. De le-
denmiddagen zijn tot en met mei 
geannuleerd. Wij als bestuur den-
ken we aan u allen en proberen via 
een kaartje, een brief en ook het 
maandelijkse magazine u wat aflei-
ding te bieden. 

 

 
Weet dit: “ Zelfs als niemand een 
arm om je heen mag slaan, om-
armt God je met Zijn liefde”. 
Met deze wetenschap gaan we de 
zomer tegemoet, het is nu lente, de 
zon schijnt, de vogels zingen hun 
lied, de bloemen bloeien. We zien 
nieuw leven in de wei. Dat alles 
geeft ons nieuwe kracht en moed. 
We hebben pas Pasen gevierd, en 
mogen daarin zien dat er aan het 
einde van de donkerheid altijd weer 
licht is en perspectief. We hopen 
en bidden dat we nu 
in een stadium ko-
men waarop de din-
gen rondom corona  
duidelijker worden 
en we met volle 
energie weer vooruit 
kunnen. We zien 
hierin Gods liefde. 
Wij bidden u Gods 
zegen toe en kracht 
voor de komende 
periode. 
 
Vanuit het hoofdbe-
stuur is een flyer 
gemaakt die op de 
achterkant afgedrukt 
wordt. Verder is er 
ook een ouderen- 

 
 

 
 
 
 

 
infolijn in het leven geroepen waar 
u terecht kunt met vragen, signalen 
of behoefte aan een luisterend oor. 
Deze is bereikbaar via 030-
3400600 op maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
 
Adri van Breugel-van Andel 
voorzitter PCOB, afdeling Andel 
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ALGEMENE ADVIEZEN

SPECIAAL VOOR SENIOREN

INFORMEER U 
GOED

BLIJF OMZIEN NAAR 
ELKAAR

BEL ONS BIJ
VRAGEN

Ga naar betrouwbare sites.

Kijk op: 
www.rivm.nl/coronavirus voor 
de meest actuele informatie 
rondom het coronavirus of 

bel de plaatselijke GGD.

Blijf verbonden met elkaar 
zodat niemand zich alleen 

hoeft te voelen. 
Bel, schrijf, mail zodat u in 

contact blijft. 
Zorg voor elkaar. 

Blijf omzien naar elkaar.

Heeft u vragen of behoefte 
aan een praatje? 

KBO-PCOB heeft een  
speciale telefoonlijn geopend:

de Ouderen-Infolijn: 
030-3 400 600

(maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur).

Vermijd grote groepen
Mijd het openbaar vervoer
Beperk sociale contacten 
Werk/blijf zoveel mogelijk thuis
Schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten 
en contacten op

Was uw handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn
Houd 1,5m afstand

CORONAVIRUS
BELANGRIJKSTE ADVIEZEN 

VOOR SENIOREN


