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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’ 
32 

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 
 

2 september 2020 
7 oktober 2020 

4 november 2020 
2 december 2020 

 
Kees en Ria van der Linden 
 
 
ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Deze Aktu-Ael is de laatste van de 
28e jaargang. Ria en Kees van 
der Linden hebben zich van hun 
beste kant laten zien en er voor 
gezorgd dat er telkens precies op 
tijd een nieuwe uitgave bij u in de  
 

 
bus viel. De plannen zijn er wel 
om een jaargang 29 te laten ver-
schijnen, maar het wordt nog een 
hele toer om het financieel rond te 
krijgen. 
 
Sommige adverteerders hebben 
afgehaakt en in deze ongelooflijk 
moeilijke tijd voor veel onderne-
mers, snappen we dat ook nog. 
Als ondernemersvereniging wer-
ken we op verschillende terreinen 
mee om ‘koop lokaal’ onder de 
aandacht te brengen. Maar een 
advertentie in Aktu-Ael is zeker 
een manier om uw product lokaal 
de volle aandacht te geven. 
In de herfst komen we nog met 
wat suggesties om de lokale on-
dernemer te steunen, want lang 
niet iedereen komt in aanmerking 
voor de steunmaatregelen die de 
overheid beschikbaar stelt. 
 
We hopen dat uw ondernemers-
geest sterk genoeg is om deze 
crisis te overleven. Mocht u nog 
kans zien om van een vakantie te 
gaan genieten dan wensen wij u 
een prettige tijd en hopen dat u 
hiervan nieuwe energie krijgt. 
 
Mocht u niet op vakantie kunnen 
of willen gaan, we wensen jullie in 
elk geval sterkte. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf, voorzitter 
 
 
 
 

 
NOOT VAN DE  
REDACTIE 
 
Dit is alweer de laatste Aktu-Ael 
van deze jaargang 28 die we weer 
met veel plezier hebben gemaakt. 
Onze dank gaat uit naar de trou-
we adverteerders die dit blad me-
de in stand houden. Ook natuurlijk 
de vrienden van dit blad die done-
ren en die wij in de vorige Aktu-
Ael  al noemden, maar we hopen 
er nog meer te verwelkomen met 
een donatie, want willen we blij-
ven bestaan, maar dan zijn we 
afhankelijk van adverteerders en 
donaties. Daarom nogmaals deze 
oproep en ook vooral aan adver-
teerders, want met 2 of 3 adver-
teerders erbij en degene die al 
adverteren, kunnen we de Aktu-
Ael blijven maken. Dank aan alle 
verenigingen die ons van kopij 
voorzien en natuurlijk de trouwe 
schrijver Teus van Tilborg over 
het Ael van toen en nu. 
 
Het Corona virus neemt gelukkig 
af en er waren een aantal besmet-
tingen in het dorp, maar gelukkig 
niet zo ernstig dat er ziekenhuis 
opnames moesten komen. We 
mogen nu weer wat meer, maar 
we moeten alert blijven en de 1,5 
mtr afstand nog steeds goed be-
waren en alle andere maatregelen 
natuurlijk ook. Wij constateerden 
dat, als je met mensen onderweg 
tijdens de wandeling spreekt, ze 
allemaal zeggen dat wij hier in 
ons dorp niets te klagen hebben.  



NOOT VAN DE  
REDACTIE (vervolg) 
 
We kunnen naar buiten en heb-
ben de ruimte, want je zult maar 3 
hoog achter in de stad wonen met 
een gezin met kleine kinderen, ik 
geef het je te doen, wat hebben 
we het dan erg goed hier. Dat is 
echt geen dooddoener, maar een 
constatering en gelukkig zijn we 
het daar met velen over eens. 
Geniet van deze zomer, van de 
prachtige natuur en blijf gezond. 
De vorige Aktu-Ael hadden we 
nog al een aantal sterfgevallen te 
melden, in de maand mei over-
leed Gerrit van Andel, voor velen 
bekend als Gerritje de Zoute, 
waar de naam vandaan komt, 
geen idee. Gerrit was een beken-
de in ons dorp,. Hij fietste veel en 
je zag hem overal, op zijn speciale 
zit op de fiets, rustig en kalm en 
rondkijkend, sigaret in de mond-
hoek. Gerrit is 73 jaar geworden 
en wij wensen zijn vrouw Katrien, 
kinderen Peter, Jan, Wilma en 
Gerben en hun gezinnen heel 
veel kracht en sterkte bij dit ver-
lies, want er is weer een markant 
figuur uit het dorpsbeeld weg.  
 
Het viel me laatst op als je Andel 
binnen komt dat er als het ware 
een soort van nieuw zij-dorp ont-
staat aan de Neer Andelseweg. 
De Dorpsraad schrijft er geregeld 
over en ik vind het prachtig, want 
wie had dat zo’n jaar of 5 geleden 
gedacht dat er, op de plaats waar 
een AZC zou komen, nu prachtige 
huizen worden gebouwd waar 
mensen van overal vandaan hun 
domicilie vinden, maar vooral ook 
veel mensen uit ons eigen Ael. 
Het ziet er mooi uit en ons dorp 
wordt er alleen maar levendiger 
van, veel jonge gezinnen die zo-
doende de leefbaarheid van het 

dorp zullen 
verhogen. 
Goed voor 
iedereen en 
vooral voor 
de onder-
nemers, 
hopen wij, 
want er 
moet gege-
ten worden, 
auto gere-
den, ge-
bouwd, 
geschil-
derd, ge-
kapt en 
noem maar, want Andel heeft veel 
te bieden.  
 
Kees en ik wensen jullie een hele 
mooie zomer en hopen er weer te 
zijn met jaargang nr. 29 in sep-
tember. 
 
Namens de redactie 
Ria van der Linden-Verhoeven 
 
 
ORANJEVERENIGING 
JULIANA  
 
Overleg in tijden van corona 
De huidige maatregelen hebben 
ook impact op de manier zoals wij 
als bestuur overleggen. Gelukkig 
biedt de huidige technologie vol-
doende manieren om online te 
vergaderen. In het begin een 
beetje onwennig, stoeien met ca-
mera en microfoon, maar inmid-
dels hebben we een aantal ver-
gaderingen achter de rug en lukt 
het ons alsnog als 12-koppig be-
stuur besluiten te nemen en idee-
en uit te wisselen via de digitale 
snelweg. Met duidelijke spelregels 
en ruimte voor ieders inbreng lukt 
het gelukkig om met een grote 
groep te vergaderen. Desalniet-
temin hopen we natuurlijk snel 
elkaar weer op een veilige manier 
persoonlijk te kunnen ontmoeten 
voor overleg.  
 
Opbrengst Tompoucen drive in 
Een deel van de opbrengsten van 
de tompoucen drive in die wij tij-
dens Koningsdag 2020 hebben 
georganiseerd komt ten goede 
aan een nieuwe tuinbank voor de 
bewoners van de Notenhoff. De 
opbrengst van deze tompoucen 
drive in was maar liefst € 370,-. 
Hierdoor kunnen wij een prachtige 
nieuwe bank aanschaffen. Op dit 
moment vindt er overleg plaats en 

wij hopen snel jullie te laten zien 
wat het resultaat is geworden. 
Hou onze social media vooral in 
de gaten! 
 
Richtlijnen evenementen vanaf 
september 
De situatie in Nederland en in de 
wereld is op dit moment zo dat het 
organiseren van een evenement 
even niet belangrijk is en een 
hoop onzekerheid met zich mee-
brengt. Op dit moment is het 
daarom ook nog niet duidelijk 
wanneer wij weer verder kunnen 
gaan met de voorbereidingen voor 
2021. Dit zal afhankelijk zijn van 
groen licht door onze overheid 
voor het organiseren van evene-
menten. Tot 1 september veran-
dert er niet zoveel en wij houden 
de ontwikkelingen goed in de ga-
ten. 
Tot die tijd hopen wij dat iedereen 
gezond mag blijven. Houd je aan 
de regels, blijf zoveel mogelijk 
binnen, was je handen regelmatig, 
houd afstand tot elkaar en let een 
beetje op de mensen om je heen.  
 
Blijf ons volgen op Facebook en 
Instagram. Like onze Facebook-
pagina Oranjevereniging Juliana 
en volg ons op Instagram om zo 
op de hoogte te blijven van de 
laatste nieuwtjes en evenementen 
door ons georganiseerd.  
 
Suggesties en vragen kunt u altijd 
mailen naar info@ovjuliana.nl of 
neem contact op met één van 
onze bestuursleden.  
 
Namens bestuur OV Juliana   
Arnoud Verhoeven 
 
 

UITERSTE 
INLEVERDATUM KOPIJ : 

2  SEPTEMBER  2020 

mailto:info@ovjuliana.nl


EVENEMENTEN KALENDER 
 
JUNI  2020 
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. 
31  AFC: Altena Streekfestival. 
 
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. 
 
DECEMBER 2020 
24  AFC: Kerstzangdienst Catharijne Kerk  
      te Heusden. 
 
 
Nieuw 
 
 



BEDANKJE 
 
Wij willen iedereen bedanken voor 
de vele kaarten, e-mails, telefoon-
tjes, appjes en mooie bloemen na 
het overlijden van Yvonne. 
Nu weten we nog beter dat zij niet 
alleen voor ons heel veel heeft be-
tekend. 
 
Arne, Jari en Daniek Hobo 
Familie van Rijswijk 
Familie Hobo 
 
 
NA DE OORLOG KOMT 
ANDEL WEER TOT  
LEVEN EN WORDT DE 
BALANS OPGEMAAKT  
 
door Teus van Tilborg 
De afgelopen maanden heb ik ge-
schreven over Andel tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Ik rond de-
ze reeks af door nog even terug te 
blikken op de periode kort na de 
oorlog, als de balans wordt opge-
maakt na vijf jaar Duitse bezetting 
en de bewoners het dagelijks leven 
weer oppakken. Dat heeft toch nog 
zijn beperkingen. Veel levensmid-
delen zijn nog lange tijd op de bon 
en de geleden schade moet nog 
verwerkt worden. Het is een be-
werking van een bijdrage die ik 
eerder schreef. 
 
De oorlog heeft zijn sporen in ons 
dorp achtergelaten. Angst, vernie-
lingen, gewonden en helaas ook 
doden. De groep inwoners die het 
heeft meegemaakt en het zich nog 
kan herinneren, wordt steeds klei-
ner. Om een indruk te geven van 
wat er zoal kort na de oorlog in het 
dorp speelde en hoe er op terug-
gekeken werd, heb ik onder andere 
een aantal nummers van de Sirene 
doorgebladerd. Dit was in feite het 
Nieuwsblad voor het Land van 
Heusden en Altena, de Langstraat 
en de Bommelerwaard, beter be-
kend als de ‘Heusdense krant.’ Na 
de oorlog kreeg deze krant een 
tijdelijk verschijningsverbod opge-
legd. In feite ging de uitgave van 
deze krant gewoon door, zij het 
onder een andere naam. 
 
In de krant wordt enkele keren ver-
slag gedaan van de gevolgen van 
de oorlog voor de dorpen in de 
streek. Over Andel wordt aanvan-

kelijk gemeld, dat er weinig of geen 
beschadigde woningen zijn. Daar 
wordt later terecht op terugkomen. 
Er zijn wel degelijk huizen vernield 
en beschadigd. Denk alleen aan de 
woningen in de Burgemeester van 
der Schansstraat die door een bom 
getroffen werden met dodelijke 
slachtoffers als gevolg. Maar daar 
blijft het niet bij. Volgens een opga-
ve van de gemeente zijn vijftien 
woningen totaal vernield en hon-
derd licht beschadigd. Het dorp is 
dan nog overwegend agrarisch met 
een omvangrijke veestapel. Ver-
mist, gedood of verbrand zijn 152 
stuks rundvee, 39 paarden, 59 var-
kens, 102 schapen en 1200 stuks 
pluimvee.  
 
Waardige wijze 
Na terugkeer van hun evacuatie 
treffen de inwoners van Neer-
Andel, het Benedeneind, hun wo-
ningen vaak niet zo aan zoals ze 
die hebben achtergelaten. Veel 
vernielingen en tal van voorwerpen 
worden vermist of zijn beschadigd. 
Positief nieuws is er ook. Over bij-
voorbeeld de ontvangst van de 
evacués uit plaatsen als Genderen, 
Eethen, Babyloniënbroek en Dus-
sen. “Een groot deel van de bewo-
ners van Andel hield zich uitste-
kend en behandelde de evacués 
op een waardige wijze,” noteert de 
krant om te vervolgen dat er ook 
uitzondering zijn. “Mensen die de 
arme evacués, die alles hadden 
moeten achterlaten, nog minder 
behandelden dan dieren.” O. Bou-
man maakt zich in een ingezonden 
stuk aan de redactie zich hierover 
zeer boos. Hij refereert aan een 
“beestachtige behandeling door 
een boer, die zelfs nog stro durfde 
te weigeren voor een zieke vrouw, 

die gedwongen was te evacueren.” 
Hij doet een oproep deze persoon 
aan hem bekend te maken. Er zou 
volgens hem een zwarte lijst aan-
gelegd moeten worden van perso-
nen, die zich op een “dergelijke 
ergerlijke wijze misdragen hebben.” 
Dat evacués goed ontvangen wer-
den, wordt duidelijk als adverten-
ties verschijnen waarin zij de fami-
lies hartelijk bedanken voor de ge-
noten gastvrijheid. 

 
Voor de vermoorde notaris G. Hol-
lestelle wordt geld ingezameld voor 
een gedenksteen op zijn graf op de 
begraafplaats bij de Romboutsto-
ren. Het brengt 890 gulden op. Al 
vrij snel wordt de notaris vervangen 
door kandidaat-notaris J. Waverijn. 
Mevrouw L.A. Hollestelle-de Haan 
bedankt iedereen hartelijk voor de 
belangstelling bij het overlijden en 
bij de begrafenis van haar man. 
 
Als de Duitsers uit het dorp ver-
trekken, laten ze veel spullen ach-
ter. Burgemeester G.A. Bax, die 
weer terug is op zijn post, plaatst 
een oproep, dat deze goederen 
bezichtigd kunnen worden. De ei-
genaren kunnen zo hun eigen-
dommen terugkrijgen. Als de eige-
naren niet op komen dagen, wor-
den de goederen van de hand ge-
daan. Sommige bewoners plaatsen 
een advertentie waarin ze aange-
ven wat ze na de oorlog missen. Zo 
blijkt ook de weduwe van de her-
vormde dominee A.B. van der Put 
nogal wat te missen. 



 
NA DE OORLOG KOMT 
ANDEL WEER TOT  
LEVEN EN WORDT DE 
BALANS OPGEMAAKT  
(vervolg) 
 
Dat het dorpsleven weer langzaam 
op gang komt is ook te merken aan 
de advertenties die ze plaatsen 
Levensmiddelenbedrijf Jac.(Ko) 
van Tilborg meldt dat er nog soda 
verkrijgbaar is zonder bon en A.M. 
de Waal vraagt terstond een tim-
mermansknecht. 
Aan de landbouwschool met aan 
het hoofd W. Bronkhorst, beginnen 
de lessen weer. Eén van de leer-
lingen, Johannes Lievaart uit Gies-
sen, is door een bominslag om het 
leven gekomen. Het schoolge-
bouw, het huidige pand Burge-
meester van der Schansstraat 2, 
heeft niet veel schade geleden. 
Andels Fanfare Corps heeft ook te 
lijden gehad van de oorlog. Veel 
instrumenten zijn stuk of zoek. De 
kas is bovendien leeg, dus nieuwe 
instrumenten kunnen niet gekocht 
worden. Een collecte die tijdens 
een rondgang door het dorp wordt 
gehouden, levert fl. 1015,30 op. In 
september wordt de zangvereni-
ging Onderling Genoegen opge-
richt en gelijktijdig ook een kinder-
koor met al direct 65 leden. Het 
eerste naoorlogse Oranjefeest 
wordt gevierd met onder ander een 
gemeenschappelijke kerkdienst 
van de beide plaatselijke kerken 
waarin de beide predikanten voor-
gaan. Tot bijna middernacht zijn de 
muzikale klanken van Andels Fan-
fare Corps te horen. 
 
Mijnen 
Tussen Andel en Giessen worden 
de door de Duitsers gelegde mijnen 
opgeruimd. Dit gebeurt onder meer 
door gearresteerde NSB’ers. De 
mijnen worden met vijf of meer 
tegelijk tot ontploffing gebracht. Er 

blijken ook veel bomen gekapt te 
zijn. Op plaatsen is er sprake van 
een kaalslag. 
 
Op 22 mei 1945 geeft de burge-
meester een overzicht aan de dis-
trictscommandant van de Binnen-
landse Strijdkrachten in Werken-
dam over het aantal door de Duit-
sers gevorderde auto’s en motor-
fietsen. Dit laat ook zien wie in het 
dorp toen al gemotoriseerd was. 
Het gaat om zeven vrachtauto’s 
van: W.H. Versteeg, W. den Dek-
ker, Wed. C. Snoek, Firma O. 
Bouman (2 stuks), Gerrit van Dulst 
en P. Verbeek. Vijf luxe auto’s van: 
J.J. Oosterom (huisarts), P. Zeg-
waard (dierenarts), D. Timmer-
mans, Jan de Fijter en A. Tankens 
en om zes motorfietsen van: P. 
Nieuwenhuizen, D. Timmermans (2 
stuks), J.J. Oosterom, P. Zegwaard 
en H. Bouman. Twee van hen heb-
ben, zo blijkt uit het overzicht, een 
vergoeding ontvangen. Zonder 
namen van de bezitters te vermel-
den, geeft de burgemeester aan 
dat 150 rijwielen gevorderd en 
meegenomen zijn, alsmede 100 
radiotoestellen en tien schrijfma-
chines. 
 
 
SELENIET 
Ik wil graag de ondernemings-
vereniging/Aktu-Ael  bedanken dat 
ik bij deze de gelegenheid krijg om 
me even voor te stellen als nieuw 
lid. Mijn naam is Wilma Pieters en 
ik ben samen met mijn man 
Henning eind februari in Andel 
komen wonen, aan de 
Beatrixstraat, nummer 25. Wij 
hebben ervoor gekozen om naar 
Andel te verhuizen, omdat we in de 
eerste plaats het huis erg mooi 
vinden en we ook zochten naar een 
plek met wat meer ruimte. 
Daarnaast komen wij allebei uit een 
dorp en daarom sprak Andel ons 
gelijk aan. 

Ik heb bijna 11 jaar een praktijk 
voor natuurgeneeskunde en 
acupunctuur, genaamd Seleniet. 
De praktijk is nu gevestigd in onze 
woning aan de Beatrixstraat. 
Ik werk als orthomoleculair 
therapeut, wat inhoudt dat ik 
adviezen geef over voeding en 
supplementen zoals vitaminen, 
mineralen en kruiden. Bovendien 
werk ik ook nog met diverse andere 
middelen, o.a. complex homeo-
pathie. Ik ben nu ongeveer 3 jaar 
afgestudeerd acupuncturist. De 
combinatie is zo fijn dat ik minder 
supplementen hoef te adviseren, 
omdat ik met acupunctuur ook al 
veel kan doen om iemand te 
helpen. 
 
De laatste jaren heb ik me nog 
verder geschoold tot pijntherapeut 
en werk daarvoor met een erg 
effectieve methode die Dr. Tan uit 
China heeft ontwikkeld. Verder 
werk ik als ZZP-verpleegkundige in 
de terminale nachtzorg. Tegen-
woordig werk ik ook nog regelmatig 
in het hospice in Houten, waar ik al 
6 jaar heb gewerkt. 
Ik vind het belangrijk om als nieuwe 
inwoner en ondernemer in Andel 
ook mijn steentje bij te dragen. 
Daarom heb ik me heb aan-
gesloten bij de ondernemers-
vereniging. 
 
Wilt u meer weten over mijn 
praktijk, neem eens een kijkje op 
mijn website, www.seleniet.nl of 
bel me op 06-23457669. Henning 
en ik trouwen 19 juni a.s. in 
Almkerk en zal dan de naam van 
mijn man aannemen. 
 
Hartelijke groeten, toekomstige 
Wilma Denkler-Pieters 
 
 
 
 
 
 
Nog steeds zijn er beperkingen 
vanwege het coronavirus, ook al is 
er wel weer het één en ander mo-
gelijk. Maar het blijft vreemd om zo 
te moeten leven. Geen handen 
schudden, geen omhelzingen, 
zwaaien op afstand, geen praatje 
met kinderen en/of kleinkinderen, 
misschien alleen via de telefoon of 
beeldbellen enz. enz.  

http://www.seleniet.nl/


PCOB (vervolg) 
 
We zullen moeten wennen  aan de 
anderhalve meter afstand. Hoe 
moeilijk dat soms ook is. En dit zal, 
naar het zich laat aanzien, nog wel 
een tijdje gaan duren. Om elkaar 
weer te ontmoeten wordt erg moei-
lijk onder deze omstandigheden.  
 
Als PCOB-afd. Andel zullen we tot 
september geen activiteiten meer 
gaan ondernemen. Als bestuur 
beraden we ons hoe we verder 
kunnen gaan, maar dat is afhanke-
lijk van wat kan en mag. Feit is wel 
dat we als senioren in de risico-
groepen vallen.  
Beste inwoners van Andel weet dat 
er vele ouderen onder ons wonen, 
laten we hen niet vergeten. Een 
kaartje, een telefoontje of gewoon 
een groet of zwaai doet al zoveel. 
Als christelijke organisatie weten 
we ons gedragen door onze He-
melse Vader, die in alle situaties 
ons nabij is. Wij vertrouwen erop 
dat alles weer goed komt, al zal dat 
anders zijn dan we nu verwachten, 
toch heeft God ons beloofd: het 
wordt goed. 
 
We worden vanuit het  hoofdkan-
toor steeds ondersteund met de 
belangenbehartiging van onze se-
nioren. We hebben in directeur 
Manon Vanderkaa een goede 
pleitbezorgster, zie ook het mani-
fest dat opgesteld is samen met 
Christen Unie en omroep Max. 
Hieronder een korte samenvatting, 
wilt u het hele manifest lezen dan 
kunt u dit vinden op de website van 
KBO-PCOB. 
 
Geen wederopbouw zonder de 
mensen die dit land hebben op-
gebouwd!  

Manon Vanderkaa van KBO-
PCOB, Jan Slagter Omroep MAX 
en Gert-Jan Segers van de Chris-
tenUnie slaan opnieuw de handen 
ineen met een dringend appèl om 
tijdens de coronacrisis geen keu-
zes te maken waarbij ouderen 
tweederangsburgers worden. De 
drie organisaties hebben een mani-
fest gepubliceerd met de oproep 
om bij nieuwe stappen niemand 
voor te trekken en niemand af te 
schrijven.  
 
Gert-Jan Segers - ChristenUnie 
“Ieder mens telt en tijdens deze 
crisis laten we niemand in de steek. 
Uitspraken over dor hout, horeca 
die gesloten is voor senioren of 
zelfs een 60- samenleving, doen 
ouderen geen recht. We roepen 
iedereen op om helder uit te spre-
ken dat in de volgende fase oude-
ren voluit mee mogen doen.”  
Manon Vanderkaa - KBO-PCOB 
“Deze coronacrisis laat ook zien 
hoe hard we senioren missen: als 
mantelzorger, kinderoppas en vrij-
williger. Voor de gezelligheid om 
even met de kleinkinderen langs 
opa en oma te gaan. Om dan ou-
deren weg te zetten als tweede-
rangs burger is niet goed te praten. 
Juist nu hebben we saamhorigheid 
en solidariteit tussen de generaties 
nodig, pas dan komen we sterker 
uit deze crisis.”  
 
Jan Slagter - Omroep MAX “Oude-
ren mogen ten tijde van deze crisis 
niet weggezet worden als tweede-
rangsburgers. Suggesties in die 
richting moeten direct de kop wor-
den ingedrukt. Ouderen zijn van 
wezenlijk belang in onze samenle-
ving, laten we dit in het maat-
schappelijk debat altijd voor ogen 
houden.” Mocht u de volledige tekst 

van het manifest willen lezen, laat 
het ons weten dan stuur wij het op.   
Bron: website KBO-PCOB. 
 
Zomaar een leuk stukje wat hierbij 
past: 
HOEZO OUDEREN NIETS MEER 
WAARD?  

ze zijn juist een fortuin waard 
ze hebben zilver in hun haar 

Goud in hun tanden 
Gas in de darmen 

Stenen in hun nieren 
Lood in hun schoenen 
Kalk aan hun nagels 
Staal in hun heupen 
Plastic in hun knieën 

Ze zitten vol dure medicijnen 
Eigenlijk zijn ze een goudmijn 

Een mens met zoveel mineralen, 
Is met geen miljoen te betalen. 

 
Wij wensen u een mooie zomer en 
hopen dat we elkaar weer kunnen 
ontmoeten in september of later.  
 
Een hartelijke groet vanuit het be-
stuur van PCOB-afd. Andel,  
Adri van Breugel–van Andel  
(voorzitter). 

Van: Waterschap Rivierenland – 
Gemeente Altena. 
Eenden voeren? Liever niet. 
Eendjes voeren, wie is er niet groot 
mee geworden? Toch is eenden 
voeren met brood niet zo’n goed 
idee. Eenden eten vooral gras en 
waterplanten en die kunnen ze  
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prima vinden. Dat is veel gezonder 
dan brood. Veel brood eten is te 
veelzijdig, waardoor ze voedings-
stoffen missen. Ook zit er zout in, 
wat ongezond is voor alle vogels. 
Beschimmeld brood is zelfs giftig 
voor ze. Bovendien: brood dat de 
eenden niet opeten blijft liggen en 
trekt ratten aan. 
Slecht voor de waterkwaliteit: Bij 
droog en warm weer is er meer 
kans op blauwalg. Dat zorgt voor 

stank. Als er brood in het water 
blijft liggen, groeien algen sneller. 
Vooral bij de vijver bij De Notenhoff 
gaat hierdoor de waterkwaliteit ach-
teruit. Deze vijver kan namelijk niet 
doorgespoeld worden.   
Niet-voeren borden bij de vijver aan 
De Notenhoff: Omdat we het water 
in de vijver bij de Notenhoff graag 
schoon willen houden, willen we u 
vragen de eenden niet te voeren. 
We plaatsen rond de vijver 2 bor-
den met een oproep om niet te 
voeren. Zo zorgen we met elkaar 
voor schoon, helder water. Met 

straks een mooie fontein. Als blijkt 
dat de eenden in de winter niet 
genoeg te eten hebben, voert de 
gemeente ze bij met speciaal een-
den oer. 
Bijvullen water in de vijver: Omdat 
het waterpeil in de vijver door 
droogte te ver was gezakt hebben 
we op zaterdag 30 mei de vijver 
bijgevuld. 
Fontein plaatsen: Zoals het er nu 
naar uitziet wordt eind juni de fon-
tein geplaatst. Vooraf worden de 
omwonenden geïnformeerd. 
 
2de Jeu de Boules baan 
De Dorpsraad Andel wil in samen-
werking met de gemeente Altena 
en het Biesbosch Streekfonds een 
2de Jeu de Boules baan laten aan-
leggen op het terrein bij de Rom-
boutstoren. Het aantal spelers 
wordt meer en daarom is een 2de 
baan nodig, veel mensen hebben 
dus al plezier van de baan die er 
ligt en wie van de banen gebruik wil 
maken, is welkom.  
De financiën zijn bijna rond, maar 
nog niet helemaal. Wie wil meehel-
pen deze 2de baan te verwezenlij-
ken. U kunt een gift, particulier of 

bedrijf, overmaken naar rekening-
nummer NL97RABO0177454377 
t.n.v. Dorpsraad Andel, onder ver-
melding van ‘Jeu de Boules baan’. 
Elke gift is welkom. 
 
Bussenprobleem Prinsentuin 
Volgens de raadsvergadering in 
juni wordt de oplossing van het 
bussenprobleem nu een serieuze 
aangelegenheid. Wethouder Tanis 
zal zo spoedig mogelijk met een 
raadsvoorstel komen na onderzoek 
bij verschillende partijen waaronder 
ook het bestuur van de Dorpsraad. 
De Dorpsraad heeft aangegeven 
diverse opties ter beschikking te 
hebben, waarbij de aanrijroute van 
de bussen door de Hoofdgraaf via 
de Romboutstoren tot het verleden 
behoort. Ook heeft de Dorpsraad 
opties om het zware verkeer door 
dit gedeelte van de Hoofdgraaf te 
ontmoedigen, zodat trillingen met 
gevaar voor scheuringen van hui-
zen tegengegaan kan worden. 
 
Nieuwe bouwfase Bronkhorst 
Andel gaat in de verkoop bij De 
Makelaars van Altena 
Op een mooie locatie in de nieuwe  



DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg 2) 
 
wijk Bronkhorst aan de Kroonsap-
pel, Boerengroen en Roem van 
Altena, ontwikkelt Jansen Bouw-
ontwikkeling B.V. 26 woningen 
waaronder twee-onder-een-
kapwoningen en hoek- en tussen-
woningen. De kleinschaligheid van 
het project maakt het in de Bronk-
horst in Andel straks gezellig wo-
nen. Je voelt je er snel thuis! Geva-
rieerd aanbod van 8 twee-onder-
een-kap en 18 hoek- en tussenwo-
ningen en zijn geschikt voor star-
ters en doorstromers op de wo-
ningmarkt.  
 
De start van de verkoop begint op 
woensdag 24 juni a.s. om 12.00 
uur. Op 24 juni om 12.00 uur staat 
alle verkoopinformatie overzichtelijk 
op de website www.bronkhorst-
andel.nl. Digitaal inschrijven kan 
ook op 24 juni van 12.00 uur tot 
vrijdag 3 juli 12.00 uur. Wil je een 
brochure ophalen: ook op 24 juni 
tussen 17.00 uur en 19.00 uur bij 
De Makelaars van Altena, Burg. 
van der Lelystraat 16a in Woudri-
chem.  
 
Wij vragen u de richtlijnen van de 
overheid te respecteren. Voor vra-
gen kan je ook bellen naar 0183-
307040 of via email woudri-
chem@dmva.nl  Zorg dat je er op 
tijd bij bent. 
 
Maar eerst na de vakantie de 15 
appartementen, van Woonlinie, in 
het Boerengroen: 

 
Vakantie 
Dit was de laatste uitgave voor de 
vakantie en in september hopen wij 
weer van de partij te zijn. Fijn dat 
dit dorpsblad nog in de lucht kan 
blijven om u van nieuws te voor-
zien. Vooral in kleur spreekt het 
blad aan. Wij wensen iedereen, 
inclusief de redactie, een welver-
diende rust toe de komende maan-

den waar u ook naar toe mag gaan 
of mag verblijven. 
 
Lid worden 
Bij de inwoners van Andel is het 
genoegzaam bekend dat u lid kunt 
worden van onze vereniging voor € 
5,- per jaar als gezin. Het voordeel 
is dat u tussendoor per mail bijge-
praat wordt als er urgent nieuws is 
of dat uw mening gevraagd wordt. 
Geef u dan op via het secretariaat 
c.vanderlinden@hetnet.nl. 
 
Namens Dorpsraad Andel 
Frans Sterrenburg 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het damesteam van Sparta’30 
staat het water aan de lippen. Voor 
de volgende competitie zijn er te-
veel dames geblesseerd en zijn er 
te weinig reserves. Een probleem 
is ook dat er geen meisjesteam 
bestaat en daarvan geen door-
stroming is. Wat er wel is zijn 2 
fantastische trainers, een fijne sfeer 
en een goede trainingsopkomst.  
 
Het team wil in de volgende com-
petitie in de 5e klasse starten. Het 
doel van dit schrijven is dames op 
te roepen die in het kort in Andel  
zijn komen wonen of dames over 
de drempel te trekken die al eerder 
van plan waren zich aan te sluiten 
en elders woonachtig zijn. In beide 
gevallen aarzel niet en neem con-
tact op via info@sparta30.nl  
 
 
ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
Start repeti-
ties 
De KNMO 
geeft aan dat 
spelen in or-
kestverband 
weer kan mits 
de protocollen 
gevolgd wor-
den. Dat biedt 
kansen voor 
ons als club 
om weer te 
gaan starten. 

De wijze waarop is uiteraard af-
hankelijk van het protocol. We stre-
ven ernaar om op 15 juni onze eer-
ste repetitie te houden. Dat lijkt 
realistisch gezien de huidige ont-
wikkelingen.  
 
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 kofferbakverkoop 
om voor ‘afdankertjes’ een nieuwe 
eigenaar te vinden. De inschrijving 
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 – Online shoppers 
opgelet! 

http://www.bronkhorst-andel.nl/
http://www.bronkhorst-andel.nl/
mailto:woudrichem@dmva.nl
mailto:woudrichem@dmva.nl
mailto:c.vanderlinden@hetnet.nl
mailto:info@sparta30.nl
http://www.aelsedag.nl/
mailto:marktmeester@aelsedag.nl
mailto:marktmeester@aelsedag.nl
http://www.aelsedag.nl/
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Sponsor Andels Fanfare Corps 
gratis! Koopt u wel eens iets online 
en wilt u ons sponsoren op een 
makkelijke manier?  
Vanaf nu kunt u via 
www.sponsorkliks.com/products
/shops.php?club=9875 uit ruim 
300 winkels kiezen waar u precies 
hetzelfde betaalt, maar gaat er een 
commissie naar uw sponsordoel. U 
sponsort ons dus gratis terwijl u uw 
favoriete producten in huis haalt! 
 
Wegens omstandigheden liggen wij 
als vereniging momenteel stil. Wij 
weten nog niet wanneer we weer 
mogen beginnen en concerten 
kunnen geven. Het is daarom mo-
gelijk dat er data verschoven wor-
den in onze agenda. Om te zorgen 
dat u helemaal up-to-date blijft kunt 
u op volgen op Facebook 
www.facebook.com/AndelsFanfa
reCorps/ of een bezoek brengen 
aan onze website 
www.andelsfanfarecorps.nl  
 
Marit van der Ham 
 

ZON ZON ZON.  Oh wat heerlijk en 
wat draaien onze zonnepanelen 
overuren….. En daar willen we 
graag op voortborduren met je. 
 
Stichting Olopikidong’oe heeft weer 
een nieuw doel!  ZONNEPANE-
LEN!!  In Kenia is er altijd zonne-
schijn. Gratis en voor niets.  Helaas 
kost de elektriciteit ook daar ge-
noeg en wat nog erger is, dat er 
heel vaak geen elektriciteit voor 
handen is. Poor network.  En zon-
der stroom is er geen licht en geen 
onderwijs….  Mooi toch dat wij 
daarmee kunnen gaan helpen? Er 
is een heel nieuw dak op alle klas-
lokalen gelegd en men is klaar voor 
de nieuwe stap: ZONNEPANELEN.  
We hebben al een mooie offerte 
ontvangen en het is binnen ons 
handbereik.  Voor € 6.000,- kunnen 
we dit realiseren. Wat nog mooier 
is, dat zoals het er nu naar uit ziet, 
de Wilde Ganzen onze giften wil 

gaan verdubbelen. We zitten in de 
laatste fase voor goedkeuring, in 
de volgende Aktu-Ael hier meer 
over! Mooi dat er vertrouwen is in 
onze kleine stichting. Kees en ik 
zitten niet stil hoor 😊. Nu doen we 
een beroep op u. U bespaart waar-
schijnlijk ook al door uw zonnepa-
nelen, schenkt u een klein gedeelte 
daarvan aan onze Keniaanse Zon-
nepanelen?  En mooi, want uw gift 
is financieel aftrekbaar i.v.m. ANBI 
status. U heeft ons de laatste jaren 
al niet in de kou laten staan, zet u 
nu onze stichting opnieuw in het 
ZONnetje??  Ons banknummer is 
NL64RABO0173629679  Stichting 
Olopikidong’oe. 
 
Hartelijke groet, 
Kees van der Linden 
Wilma van Andel 
 
 
GRATIS PROEFLES 
“NORDIC WALKING”  

 
Na een lange periode van een on-
behagelijk gevoel, piepende ge-
wrichten, lege agenda’s en een 
paar kilootjes meer mogen we ein-
delijk weer in beweging komen.  
Sinds 11 mei 
kan iedereen 
die ouder is 
dan 18 jaar 
weer buiten 
sporten, mits 
dat gebeurt op 
minimaal 1,5 
meter afstand 
van elkaar. 
 
Voor de men-
sen die nog niet 
aan het rennen, 
vliegen, duiken 
en springen zijn 
geslagen heb-
ben wij een 

leuk opstart alternatief. Mensen die 
deze zomer geen vakantie plannen 
buiten het land van Altena hebben, 
kunnen samen met ons de been-
tjes komen strekken.  
 
Om roestige gewrichten weer in 
gang te brengen zodat het lijf min-
der piept wanneer we willen bewe-
gen. Om de calorieën motor weer 
aan te slingeren en kilogrammen 
lichter te worden. Om minder uit-
geput te raken van de trap op en 
neer te lopen, omdat je nieuwe 
thuiskantoor op de zolder niet met 
een vooraf geïnstalleerde traplift 
kwam.  
Maar vooral om je weer gezonder 
en prettiger te voelen door een 
zetje te geven naar een eerste 
sportbeweging. 
 
Omdat er een aantal van ons in 
deze lastige periode wat meer stil 
hebben gezeten en wat minder aan 
de conditie konden werken wil Fy-
siotherapie Andel, gezamenlijk met 
de inwoners van Ael, in beweging 
komen. De stap naar de eerste 
sport beweging – Nordic Walking –  
zal buiten plaatsvinden met een 
heerlijk zonnetje en blauwe lucht 
ergens in juli / augustus (afhanke-
lijk van het aantal aanmeldingen en 
aantal zonnestralen). 
 
Zodra we van start gaan is er voor 
de onervaren persoon een stukje 
techniek leer: Hoe gebruik je de 
Nordic Walking pole zonder brok-
ken te maken! (geloof ons…. Dat 
kan echt gebeuren!) 
Waarna we in groepsverband – 
met de 1,5 meter regel in acht ne-
mend – lekker er op uit gaan en  

http://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9875
http://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9875
http://www.facebook.com/AndelsFanfareCorps/
http://www.facebook.com/AndelsFanfareCorps/
http://www.andelsfanfarecorps.nl/
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diverse wandelroutes aflopen in de 
omstreken. Tijdens de Nordic wal-
king worden de wandelingen in de 
natuur afgewisseld met oefeningen 
om alle spieren soepel te houden.  
 
Door de totale lichaamsbeweging 
die je maakt m.b.v. de stokken zijn 
er veel functies in ons lijf die verbe-
teren. Denk aan je algehele condi-
tie, maar ook aan je hart- longfunc-
tie (minder snel buiten adem), 
darmfunctie (beter naar de wc kun-
nen) en verbeterde doorstroming 
van de aderen in je benen (pijn, 
etalage benen). 
 
Door het intensief buiten bezig zijn 
kunnen psychische klachten zoals 
depressie, burn-out positief beïn-
vloed worden. Wat wil je nog 
meer? 
Nordic Walking oubollig? Dat mag. 
Maar ook gezond en zeer gezellig! 
 
Heeft u interesse?  
Bel of mail ons gerust voor meer 
informatie: tel: 0183-441681 of In-
fo@FysiotherapieAndel.nl  
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Totaaloverzicht Bronkhorst. 
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