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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     132,50   140,-      147,50 
 ¾  A4     102,50   110,-      117,50  
 ½  A4       80,-        87,50     95,- 
1/3 A4       64,-        71,50     79,- 
 ¼  A4       52,50     60,-        67,50 
1/8 A4       37,50     45,-        52,50  
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AKTU-AEL 
 

‘Vrienden van Aktu-Ael’ 
17 

Seizoen 2020 - 2021 

 
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. 
 
 
ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Dit jaar is er een die de geschie-
denis in gaat en nog lang in ieders 
geheugen zal zitten. Door de 
lockdown zijn er veel collega on-
dernemers die veel schade oplo-
pen, doordat ze niet gewoon kun-
nen werken. Niet iedereen krijgt 
overheidssteun en bovendien de 
overheid is die aan het afbouwen, 
maar de vaste kosten zijn niet af 
te bouwen en als je dan met ziel 
en zaligheid een onderneming 
hebt opgebouwd is dat bitter. 
 
Ook onder onze leden zijn er die 
het moeilijk hebben en als onder-
nemersvereniging kunnen we 
weinig anders doen dan u oproe-
pen koop nu zoveel mogelijk lo-
kaal. Als de ondernemers in ons 
dorp u nodig hebben om deze 
lockdown door te komen is het nu 
wel.  
 
Ook als ondernemersvereniging is 
voor ons deze decembermaand 
vreemd. Samen met Andels Fan-
fare Corps zorgden we dat elk jaar 
St. Nicolaas een bezoek aan An-
del bracht. Dat ging nu dus niet en 
dankzij de voortreffelijke mede-
werking van De Spar in Andel 
hebben we aan de kinderen van 
basisschool de Zaaier toch kun-
nen verrassen met een bezoek  

 
van Sinterklaas, en dat niet al 
leen, hij bracht voor hen ook nog 
wat mee. 
 
Andere jaren hadden we een 
stempelkaart en bij aankoop bij 
onze leden ontving je dan een 
stempel. Dat hebben we ook nu 
niet kunnen organiseren, naar een 
alternatief hebben we gezocht. In 
de vorige uitgave van Aktu-Ael 
stond al een pagina met logo's en 
foto's van onze leden. Ook in de-
ze uitgave staat er een pagina. 
Kijk goed in het dorp en op onze 
site www.ovandel.nl en veel zult 
u daar kunnen terug vinden. We 
hebben het u niet gemakkelijk 
gemaakt en 2 leden zitten er niet 
tussen dus dat wordt nog lastiger, 
maar het moet met een beetje 
inzet wel te doen zijn. Lever de 
oplossing vóór 31 december 
2020 in bij De Spar of drogisterij 
Verbeek als u mee wilt dingen 
naar de ballonvaart of een Lin-
denbon. 
 
Ledenvergadering 
We hebben dit jaar geen leden-
vergadering kunnen houden en 
we kunnen niet anders dan dit 
doorschuiven naar het voorjaar. 
En misschien moeten we hem dan 
ook nog coronaproef organiseren. 
De kascommissie heeft wel zijn 
werk gedaan, dus als er leden zijn 
die willen weten hoe we er finan-
cieel voorstaan, bel of mail de 
penningmeester. Een ander pro-
bleem is dat Johan van 't Sant 
aftredend bestuurslid was en zich 
wilde toeleggen op een aantal 
andere bestuurstaken. Dus zaten 
we met een vacature. Het is geen 
bestuurstaak, maar een zaak van 
de leden, we zijn echter wel op 
zoek gegaan naar een vervanger. 
Die hebben we gevonden. Rob 
van Hoogenhuizen heeft ons toe-
gezegd dat hij die vacature wil 
invullen. Dus door het bestuur 
wordt hij voorgedragen, maar de 
leden beslissen er in het voorjaar 
over. 
 

 
Op initiatief van de Bedrijven 
Kring Altena wordt er een digitaal 
ondernemershuis opgezet, dat 
overigens al actief is. Er wordt een 
federatie van ondernemersvereni-
gingen opgericht. Als bestuur 
hebben we besloten daar deel 
van uit te willen maken. Zodat de 
contacten met de overheden cen-
traal gaan en we denken dan 
meer gehoor te vinden. Het is 
voor de gemeentelijke overheid 
nu ondoenlijk om contact te hou-
den met elke ondernemersvereni-
ging apart. 
 
We zijn al voorzichtig aan het 
denken hoe we de Romboutsprijs 
dit jaar moeten uitreiken. Graag 
willen we dat weer doen zoals in 
het verleden, maar dat zal dan 
nog niet direct in januari of februa-
ri mogelijk zijn. Dat wordt in 2021 
iets later in het jaar. De jury had 
voldoende nominaties, dus dat 
probleem is er niet. Daar komen 
we op terug en misschien wordt 
het wel met Pasen voor we iets 
kunnen  organiseren. 
 
De Oranjevereniging heeft weer 
een mooie kerstboom gezet bij de 
Romboutstoren. Een exemplaar 
dat groter is als wat we eerder 
zagen, ook hebben zij mooie 
plannen om met de kerstboom de 
inwoners te betrekken, maar laten 
we met ons allen ervoor zorgen 
dat hij dit jaar ongeschonden het 
nieuwe jaar in komt. Ziet u iets 
sluit niet uw ogen, maar maak er 
melding van. 
 
Tot slot wensen we u als bestuur 
ondanks alles, fijne feestdagen en 
vooral een gezond 2021. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf, voorzitter 
 
 

http://www.ovandel.nl/
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Met liefde  
en zorg geregeld

Ongeacht waar u verzekerd bent
23 24

Win een ballonvaart voor 1 persoon of een Linden cadeaubon 
 
Op deze pagina staat het tweede deel van de Najaarsactie van OV de Linden. Hieronder staan foto's, logo's of delen van 
een advertentie van leden van de ondernemersvereniging. U kunt de oplossing soms vinden door in het dorp te gaan  
kijken maar op de site van Ondern. ver. de Linden kunt u alle leden vinden. Vul de namen van de ondernemers in bij het 
juiste nummer onderaan deze pagina en geef deze af bij drogisterij Verbeek of de Spar in Andel. Maar doe dit uiterlijk  
31 december 2020. Ook in de december-uitgave van Aktu-Ael komt er een pagina.
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EVENEMENTEN KALENDER 
 
 
DECEMBER 2020 
24  Gezamenlijke kerken Andel:  
      Kerstnachtdienst (digitaal) vanuit de NH Kerk.  
24  AFC: Kerstzangdienst Catharijne Kerk  
      te Heusden (ovb). 
 
JANUARI 2021 
  1  AFC: Verrassingsconcert (ovb). 
17  Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. Annemarie 
      en Reijco. 
29  Sparta ’30: Draai avond (ovb). 
 
FEBRUARI 2021 
21  Geref. Kerk: Jeugddienst met Paul Balogh. 
 
 
Nieuw 
 
 



INLEVERDATA KOPIJ 
VOOR 2021 
 
Dit zijn de data voor het inleveren 
van de kopij in 2021. 
 

6 januari 2021 
3 februari 2021 
3 maart 2021 
7 april 2021 
5 mei 2021 
2 juni 2021 

8 september 2021 
6 oktober 2021 

3 november 2021 
1 december 2021 

 
Kees en Ria van der Linden 
 

Voorwoord 
Achteromkijkend zijn er dit jaar 
ondanks de corona perikelen veel 
onderwerpen gerealiseerd of in de 
steigers gezet om gerealiseerd te 
worden op korte termijn of voor de 
komende tijd. Ook de zgn. schouw 
deed een duit in het zakje en van 
het bestuur mag die actie steeds 
blijven rouleren over de 21 kernen. 
Jullie hebben het allemaal kunnen 
lezen, de leden vaak eerst via de 
mail. Dat is het voordeel van ge-
zinslid zijn. Toch willen we hierbij 
nog enkele hoofdonderwerpen ver-
duidelijken. 
 
Dr. Oosteromstraat 
Op maandag 30 november jl. heb-

ben omwonenden bericht gekregen 
dat het parkeerterrein wordt aange-
legd (achter Woord en Daad) en 
het groen in het verlengde van de 
straat wordt aangepakt. De Dorps-
raad wordt als initiatiefnemer ver-
meld en dat is terecht natuurlijk. De 
bedoeling is om het dit jaar nog te 
verwezenlijken. Het streven is dat 
het terrein overdag gebruikt wordt 
voor bezoekers van de midden-
stand en de overige tijd voor om-
wonenden. 
 
Leilinden 
Bodembedekkers, in ieder geval 
lage beplanting, in plaats van grind 
rond de bomen wegens te weinig 
vochttoevoer, waardoor nu al na 8 
maanden de groei van de drie bo-
men achterblijft die in het proefvak 
staan. Diverse personen uit de en-
quête waren hier al huiverig voor. 
De bomen gaan ook extra belucht 
worden en extra voeding toege-
diend krijgen. Hierdoor wordt de 
grond luchtiger en komt er meer 
voeding beschikbaar voor de wor-
tels. Eerst nog enkele bomen ver-
vangen en in het voorjaar de be-
planting aanbrengen is de volgor-
de. Er komt ook nog een mulchlaag 
overheen die de bodemstructuur 
verbetert en waardoor het humus-
gehalte toeneemt. Fijn voor de 
grond en de beplanting. Fijn dat er 
zoveel aandacht aan geschonken 
wordt en fijn dat we als Dorpsraad 
over het conceptplan mee kunnen 
praten. Ons inziens druiste een half 
verharding ook in tegen de uit-
gangsnormen van de gemeente om 
zoveel mogelijk groen te behouden 
en aan te brengen. 
 
Politiek 
10 juni was de eerste planning dat 
een afvaardiging van de raad naar 

ons dorp zou komen voor een 
kernbezoek. Daarna heeft het nog 
een keer op de agenda gestaan en 
nu weer voor 19 januari. De ge-
meente onderzoekt nog of het ver-
standig is dit bezoek door te laten 
gaan. 
 
Vrij liggend fietspad/wandelpad 
van Andel naar Veen 
Toen wij als bestuur van de Dorps-
raad direct na de verkiezingen be-
merkten dat er geen vrij liggend 
fiets/wandelpad langs de Midden-
weg van Andel naar Veen zou wor-
den aangelegd, hebben we toch 
gemeend een plan bij de gemeente 
in te dienen om de Middenweg het 
laatste stuk vanaf de inrit van het 
zwembad naar de Neer-
Andelseweg ongevaarlijker te ma-
ken voor wandelaars en fietsers. 
Een stuk weg waar bezoekers di-
verse keren over moesten steken 
om het zwembad te bereiken met 
praktisch weinig vermindering van 
de snelheid van het gemotoriseer-
de verkeer. In 2de instantie zou dan 
het Rondje Zwembad vanuit het 
Aelse Bos compleet gemaakt kun-
nen worden door het vrij liggend 
pad aan te laten sluiten aan het 
fietspad dat langs de Neer-
Andelseweg loopt. Twee vliegen in 
één klap zou men kunnen zeggen. 
De gemeente maakte een begro-
ting en werkte het plan uit. Het plan 
van de gemeente met prijsindicatie 
lag nog maar net op tafel toen poli-
tieke partijen een voorstel inbrach-
ten om de gehele lengte van Andel 
naar Veen van een vrij liggend pad 
te voorzien. Een spannende tijd 
brak aan en ons plan werd in de 
wacht gezet. Spannend of het 
voorstel van de politiek de eind-
streep zou halen, omdat er een 
flink prijskaartje aan het plan hing.  



DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
Na het positieve besluit van de 
raad waren wij als bestuur opge-
lucht. Want beide onderwerpen 
zullen gerealiseerd gaan worden 
als de laatste financiële plooien 
glad gestreken worden. 
 
Bussenprobleem Curio Prinsen-
tuin 
Als bestuur zijn we content dat er 
nu voor een variant gekozen is, 
hoewel wij liever een transferium 
hadden gezien. Een grote betaal-
bare stap in de goede richting 
waarbij knopen zijn doorgehakt. Wij 
zijn ook content dat we hieraan 
mee mochten werken door onze 
visie naar voren te brengen. Onze 
bezorgdheid was echter tweeledig. 
De situatie bij de school en de aan- 
en vertrekroute van de bussen voor 
het leerlingenvervoer. Verbeterpun-
ten ten spijt blijven de bussen nog 
steeds via de Hoofdgraaf vanaf de 
Romboutstoren oprijden. Daar 
moeten we vanaf. Een ontmoedi-
ging met 2 sluizen in de Hoofdgraaf 
is niet helemaal afdoende. Ook kan 
de aanrijroute van de aan te leggen 
baan zo ingericht worden dat er 
alleen van 1 inrijrichting gebruik 
gemaakt kan worden. De Dorps-
raad zal zich tot het uiterste blijven 
inspannen om dat bespreekbaar te 
maken. Wij zijn dan ook benieuwd 
hoe het plan wordt voorgelegd. 
Steeds busondernemingen aan-
schrijven op hun gedrag heeft 
nauwelijks effect gehad, waardoor 
trillingen aan huizen aanbleven. 
Het werkt doorgaans maar even. 
Ook hopen wij dat er voldoende 
krediet beschikbaar is om de 
Hoofdgraaf op veel plaatsen te her 
straten, want dit ontstane euvel kan 
in 1 adem genoemd worden met de 
uitvoering van bovengenoemd 
plan. 
 
Verkeerssituatie wegen Bronk-
horst versus Neer-Andelseweg 
Bij dit knooppunt weten chauffeurs 
niet altijd wie er nu eigenlijk voor-
rang heeft. Daarom heeft het be-
stuur aan de gemeente gevraagd 
een verkeersdeskundige naar de 
situatie te laten kijken om ongeluk-
ken te voorkomen. Inmiddels zijn er 
al borden geplaatst. Gemeente 

bedankt voor deze snelle oppak en 
aanpak. 

Ingezonden 
In de uitgave van november heb-
ben wij het verzoek al aangekon-
digd. Een verzoek aan de dame 
met schrijfblok en pen in de aan-
slag van het team buitendienst van 
de gemeente, met als taak ge-
biedsbeheerster. Ook gebiedsre-
gisseur Emile Dijkstra was bereid 
een duit in het zakje te doen. Beide 
interviews kom je elders in dit blad 
tegen. 
 
Welke acties zitten er nog meer 
in de pijplijn? 
o plaatsen van een dorpspomp 

(staafmodel) 
o ontsluiten Bronkhorst; (na 

bouwactiviteiten fase 3 en 4) 
o aanleg dubbelzijdig fietspad 

naar de sportvelden aan 1 zijde 
van de Neer-Andelseweg 

o watertoevoer vanaf waterpunt 
naar einde kerkhof 

o asfalteren Hoge Maasdijk van 
De Rip tot ’t Zwaantje met fiets-
suggestiestroken 

o bouwen 15 woningen hoek Kon. 
Emmastraat / Dr .Esseveldlaan / 
Vinkenpad 

o verkeerssluizen Hoofdgraaf 
o verdere con-

trole op uit-
voering 
schouw 

o aanleggen 
extra par-
keerplaatsen 
t.h.v. het 
kerkhof 

Bouwen 
Diverse bouw-
werken worden 
begin volgend 
jaar opgeleverd. 
15 appartemen-
ten in het Boe-

rengroen, 20 appartementen met 
aangrenzend De Bloesemhoff, 
waarvan de sleuteloverdracht begin 
februari plaats zal vinden. Fase 3, 
waaronder 28 koopwoningen op De 
Bronkhorst worden in het eerste 
kwartaal van volgend jaar in wer-
king gezet, maar eerst moet het 
bestemmingsplan gewijzigd zijn. 
Op de Amaliahof (project Zijlstra) 
zijn de eerste werkzaamheden te 
zien. Ook kan nu de bebouwing 
van Woonservice Meander tussen 
de Dokter Esseveldlaan, Kon. Em-
mastraat en Vinkenpad met 15 
woningen in werking worden gezet 
door eerst de bestaande bebou-
wing te slopen, maar een sloopver-
gunning is daarbij nog een manco. 
Nog volop bouwbewegingen in 
Andel de komende jaren. Regelma-
tig zijn er vragen naar nog meer 
betaalbare startersappartementen, 
zoals op het Boerengroen omdat 
deze betaalbaar zijn voor starters 
en waarmee we onze jeugd in het 
dorp kunnen houden. 
 
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. 
 
Het bestuur wenst u fijne kerstda-
gen en een gezond coronavrij 
nieuwjaar. 
 
Namens het bestuur, 
Frans Sterrenburg 
 

mailto:c.vanderlinden@hetnet.nl


NOMINATIE VOOR  
DIER & TUIN 
 
Andel – Onderwijsinstelling Curio, 
waar ook Prinsentuin Andel onder 
valt, heeft Dier & Tuin uit Andel 
genomineerd voor Erkend Leerbe-
drijf Curio. Al jaren begeleidt eige-
naresse Mirjam De Rade leerlingen 
van de Aelse school. “Met veel 
enthousiasme en zeer goede bege-
leiding weet het team van Dier & 
Tuin de stagelopers een leerzame 
en mooie stage-ervaring mee te 
geven. Ook de leerlingen die net 
iets meer zorg behoeven, zijn daar 
aan het juiste adres”: zegt de sta-
ge-coördinator van Prinsentuin 
Andel, Erica Broeks.  
 
Momenteel lopen Ahmed Khamis 
en Mandy Blom iedere vrijdag sta-
ge bij Mirjam. De overige dagen 
zitten ze in de schoolbanken. Op 
deze vrijdagen laat ze haar stagi-
airs kennis maken met alle facetten 
van het leiden van een dierenwin-
kel. “Het laatste half uur tot drie-
kwartier moeten de leerlingen van 
mij gaan zitten en gaan werken aan 
het dag- en het stageverslag. Ook 
daarvoor moet je ze de tijd en de 
gelegenheid geven, zodat ze hun 
vragen beantwoord krijgen”, meent 
Mirjam.  
 
Curio heeft De Rade en haar me-
dewerkers op 17 november een 
certificaat Erkend Leerbedrijf Curio 
en een flinke bos bloemen ge-
stuurd. “Uiteindelijk is Dier & Tuin 
niet de nummer 1 geworden, maar 
een nominatie is met de vele 
stagebieders van alle Curio-
vestigingen ook heel bijzonder”, 
weet Erica Broeks.  
 
Curio omvat 25 MBO- en 9 VMBO-
scholen in West-Brabant met in 
totaal 20.000 leerlingen en studen-
ten. De school in Andel telt 600 
leerlingen. In klas 3 gaan de leer-
lingen twee weken en in klas 4 
gaan ze wekelijks een dag op sta-
ge. Curio is de naam die de onder-
wijsinstelling inmiddels alweer ruim 
een jaar voert. Voorheen heette zij 
ROC West-Brabant.  
 
Arjens van der Nat 
Docent plantenteelt & natuur- en 
scheikunde 
 

Bijschrift foto: Eigenaresse van Dier & Tuin 

Mirjam de Rade toont haar certificaat Er-

kend Leerbedrijf met rechts van haar stagi-

aire Mandy, medewerkster Danielle en 

stagiair Ahmed.  

Voorstel gebiedsbeheerder  
Monique Groenevelt 
In de vorige uitgave van het dorps-
blad is er al een klein beetje over 
mij geschreven. Nu is gevraagd of 
ik mij wil voorstellen en uiteraard 
doe ik dit graag. 
 
Vanaf 1 maart jl. ben ik in dienst 
gekomen bij de gemeente Altena 
als gebiedsbeheerder van gebied 
Oost. De dorpskernen Andel, Veen, 
Wijk en Aalburg, Genderen, Eethen 
en Drongelen vallen in dit gebied. 
 
Gemeente Altena is voor mij zeer 
bekend. Vanaf mijn 7e jaar heb ik in 
totaal 45 jaar gewoond in Nieu-
wendijk en Oudendijk. Nu ben ik de 
Merwede overgestoken en woon in 
Gorinchem samen met mijn vriend 
en dochter. Maar nog steeds ben ik 
heel veel in Altena, niet alleen voor 
mijn werk, maar ook voor mijn zoon 
en familie. 
 
Voordat ik bij de gemeente in 
dienst ben gekomen, heb ik 30 jaar 
bij een woningcorporatie in Gorin-
chem gewerkt waar ik meerdere 
functies heb bekleed. De mooiste 
functies waren consulent bewo-
nersondersteuning en huurincasso 
medewerkster. Het belangrijkste in 
deze functies was het contact met 
de huurder vooral thuis in de ver-
trouwde omgeving.   
 
In mijn nieuwe functie als gebieds-
beheerder is weer het contact met 

nu de burger heel belangrijk. Mel-
dingen die binnen komen over on-
der andere groen, straatwerk, ge-
dumpt afval, groenadoptie, ver-
keersborden, vandalisme, initiatie-
ven, etc. probeer ik zo snel moge-
lijk door te sluizen naar de betref-
fende mensen die dit kunnen op-
lossen of ik zoek het contact met 
de burger om bepaalde zaken te 
bespreken. Heel de dag ben ik be-
zig met bruggetjes aanbrengen van 
de ene persoon of afdeling naar de 
andere. Een soort spin in het web. 
Dit doe ik uiteraard met heel veel 
plezier. 
 
Verschillende keren is er ook al 
contact geweest met de vrijwilligers 
rondom de Romboutstoren. Iedere 
week staan deze mensen weer 
klaar om er alles verzorgd uit te 
laten zien. Ook de Dorpsraad be-
staat uit een groep enthousiaste 
vrijwilligers waar ik al contact mee 
heb gehad. Al deze vrijwilligers 
proberen in heel veel zaken het 
voor de burgers zo goed mogelijk 
voor elkaar te hebben in jullie dorp. 
Petje af voor ze!! 
 
Moch-
ten 
jullie 
mij 
een 
keertje 
tegen-
komen 
(herkenbaar met pen en papier in 
de hand) in het dorp en je hebt een 
vraag, stel deze gerust aan mij. Ik 
kom graag met u in contact. 
 
 
ORANJEVERENIGING 
JULIANA  
 
Wij hebben als bestuur uiteraard 
niet stil gezeten. Wij vergaderen 
nog regelmatig online en doen ons 
uiterste best om van ons te laten 
horen en te organiseren waar de 
maatregelen het toelaten. De ko-
mende maanden kunt u weer het 
e.e.a. van ons verwachten.  
 
Terugblik Online quiz vrijdag 20 
november 
Op vrijdag 20 november jl. organi-
seerden wij een online quiz voor de 
mensen thuis. Een quiz die je sa-
men met je gezin kon doen en  



ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg) 
 
waarbij allerlei vragen voorbij kwa-
men. De quiz bestond uit een foto-
ronde, een muziekronde en 4 vra-
genrondes. Maar liefst 40 teams 
hadden zich ingeschreven om thuis 
en online te spelen tegen elkaar. 
Een prachtig aantal voor een nieu-
we activiteit.  
De uitslag was als volgt: 
 

1. Van alles wa 
2. De Buurtjes 
3. De Cloetjes 

 
We gaan bekijken hoe we de leng-
te en de vorm nog wat aantrekkelij-
ker kunnen maken en zijn van plan 
om de quiz in het voorjaar terug te 
laten keren.  
 
Juliana’s kerstboom vanaf  
7 december 
Wij als Oranjevereniging Juliana 
willen dit bijzondere jaar met u af-
sluiten. Niet zoals we van plan wa-
ren, maar wel op een bijzondere 
manier. Wij introduceren met ple-
zier "Juliana's Kerstboom".  
Wij plaatsen de grootste boom in 
onze geschiedenis. Zorgen voor 
nieuwe verlichting, een prachtig 
nieuw bord en jij mag hem verder 
versieren met Juliana's kerstbal. 
Hoe mooi is het om de wensen van 
alle Andelse mensen in onze boom 
te zien hangen, deze te zien schit-
teren en te mogen lezen waar jullie 
gedachten naar uitgaan. Dat gaan 
wij met elkaar regelen toch? 
 
Op maandagavond 7 december 
rond de klok van 18/19 uur hebben 
wij huis aan huis Juliana’s kerstbal 
bezorgd. Hierop schrijf je waar 
jouw gedachten naar uitgaan en 
hierna hang je de kerstbal in Julia-
na's Kerstboom bij de Romboutsto-
ren. Natuurlijk hou je ook hier reke-
ning met de geldende maatregelen 
en ga je met respect om met Julia-
na's kerstbal van anderen.  
 
We hopen dat Juliana's Kerstboom 
vol komt te hangen. Jij doet toch 
ook mee? Uiteraard hopen wij dat 
de boom wel blijft staan in volle 
glorie. We hebben extra maatrege-
len genomen om een herhaling van 
2019 te voorkomen. We willen om-
wonenden vragen om een extra 

oogje in het zeil te houden en con-
tact met ons op te nemen mocht u 
iets verdachts zien.  
 
Activiteiten 2021 
In 2021 gaan wij vrolijk door met 
organiseren, al dan niet in aange-
paste vorm online. We zijn druk 
bezig met het organiseren van een 
online bingo waarbij weer mooie 
prijzen te winnen zijn. De ledenver-
gadering in februari zal (mogelijk) 
online plaats moeten vinden. We 
gaan uitvogelen of de techniek ons 
daarbij kan helpen. Zoals eerder 
vermeld zal er weer een online quiz 
plaats gaan vinden. En natuurlijk 
zijn we ook drukdoende met Ko-
ningsdag 2021. Volg ons via de 
Aktu-Ael of hou onze social media 
kanalen in de gaten voor de laatste 
nieuwtjes.  
 
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  
mailen naar info@ovjuliana.nl of 
neem contact op met één van onze 
bestuursleden.  
 
Namens bestuur OV Juliana 
Arnoud Verhoeven 
 
 

NOOT VAN DE REDACTIE 
 
Dit is de laatste Aktu-Ael van dit 
jaar 2020 en er hebben al een aan-
tal verenigingen geschreven wat er 
dit jaar niet is door gegaan, wat 
natuurlijk heel jammer is. Toch zijn 
er nog veel meer creatieve dorps-
genoten dan wij denken, kijk maar 
naar de Oranjevereniging met de 
quiz, AFC, OV de Linden, maar ook 
de Geref. Kerk met haar bingo 
avond. Hele leuke initiatieven die 
georganiseerd zijn in de afgelopen 
maanden. We hopen en wensen 
natuurlijk dat er in 2021 weer mo-
gelijkheden zijn om meer te organi-
seren, dat hangt af hoe het verloopt 
met de besmettingen en dat is iets 
wat wij zelf in de hand hebben, de 
richtlijnen hoef ik hier niet meer te 
noemen, die zijn overduidelijk. 
 

Afgelopen maand november was er 
bij Maar en Bets Kraaij, wonende in 
De Poort, groot feest, althans dat 
hadden ze graag gewild, maar ook 
hier toch maar klein gehouden 
i.v.m. het virus. Ze waren 60 jaar 
getrouwd en dat konden we alle-
maal zien aan het mooie balkon 
van hun appartement dat heel fees-
telijk versierd was. Wij wensen ze 
vanaf deze plaats nog vele  mooie 
en gezonde jaren, samen met hun 
kinderen en kleinkinderen. Ze heb-
ben vast van onze koning en onze 
burgemeester de felicitaties gekre-
gen en dat is zeer verdiend.  
 
De redactie is zeer verheugd om te 
melden dat wij deze Aktu-Ael ook 
volgend jaar weer kunnen blijven 
maken, want we hebben gelukkig 
wat meer adverteerders en ook de 
Vrienden waarderen het blad, al 
moet ik zeggen dat het nog wel wat 
meer zou kunnen, dus schroom 
niet en wordt vriend van dit blad 
door een donatie, het banknr. staat 
voorin. Natuurlijk alvast hartelijk 
dank daarvoor. 
 
Het zal voor ons allen een andere 
kerst worden, maar weet dat de 
kerstgedachte altijd hetzelfde is en 
blijft en vooral dit afgelopen jaar is 
er van ons allen veel gevraagd om 
naar elkaar om te zien en dat is 
ook gebeurd, maar misschien is het 
nu in deze maand december nog 
meer nodig, want er zijn veel al-
leenstaande mensen die nu mis-
schien niet uitgenodigd kunnen 
worden omdat de groepjes niet 
groot mogen zijn, daarom een 
kaartje, misschien een maaltijd of 
een bakje koffie/thee ergens is al 
een groot 
gebaar.  
 
De redactie 
wenst 
u/jullie allen 
een mooie 
liefdevolle 
kerst en 
een gezond 
en gelukkig 
2021. 
 
Ria van der 
Linden 

mailto:info@ovjuliana.nl


IJSCLUB SPARTA’82 
 
Binnenkort valt de brief weer bij de 
leden in de brievenbus om de jaar-
lijkse contributie te betalen. Ook wij 
hebben te maken met de maatre-
gelen, die gelden vanuit de over-
heid, maar wij blijven hopen, als 
het gaat vriezen dat we, rekening 
houdend met de dan geldende re-
gels, gebruik kunnen maken van de 
IJsbaan. 
Wij hopen dat u, onze IJsclub blijft 
steunen. 
 
Ook nieuwe leden zijn van harte 
welkom en kunnen zich aanmelden 
bij: Diny Bouman, Burg. Baxlaan 4, 
Andel of via diny@hetdolfijntje.nl 
Gezinskaart € 7,- individueel € 
5,50. 
 
Namens het bestuur 
Diny Bouman, penningmeester. 
 
 

Het is weer december, de tijd van 
het jaar om de zorgverzekering 
voor het komende jaar te gaan kie-
zen. Ook dit jaar gaan de premies 
omhoog en gaan de dekkingen 
(voor fysiotherapie) in de aanvul-
lende verzekeringen vaak omlaag. 
Steeds vaker worden ook strengere 
(keurings)voorwaarden gesteld om 
een aanvullende verzekering af te 
mogen sluiten. Dit maakt fysiothe-
rapie voor veel mensen steeds 
moeilijker betaalbaar. Het is dus 
erg belangrijk om zelf goed op de 
hoogte te zijn van de eigen verze-
kering: wat wordt wel of niet ver-
goed en komt de vergoeding uit de 

basisverzekering of de aanvullende 
verzekering? 
 
De stijging van de verzekerings-
premies komt nog niet door corona, 
maar heeft te maken met steeds 
betere kwaliteit van de zorg, stij-
gende salarissen, toenemende 
vergrijzing en steeds hogere uitga-
ven aan dure medicijnen. Ook 
wordt vaak gekozen voor duurdere, 
medische oplossingen in plaats van 
bijvoorbeeld fysiotherapie, dat zelf 
in een vergevorderd stadium nog 
effectief kan zijn. Dit komt door het 
zorgstelsel, waarin een operatie 
wordt vergoed uit de basisverzeke-
ring, terwijl ondersteuning van een 
fysiotherapeut bij bewegen en ver-
beteren van kwaliteit van leven 
vaak voor eigen rekening is.  
 
Een voorbeeld van de waarde van 
fysiotherapie is artrose, één van de 
meest voorkomende gewrichtsaan-
doeningen. Met de goede fysiothe-
rapeutische behandeling kan vaak 
een gewricht vervangende operatie 
worden uitgesteld of zelfs worden 
voorkomen. Een zware ingreep 
wordt bespaard en hoge kosten 
worden tegelijkertijd vermeden. Dit 
is zo duidelijk bewezen, dat behan-
deling bij artrose inmiddels deels in 
de basisverzekering is opgenomen. 
Valpreventie is een ander voor-
beeld. Valpreventie kan ouderen 
helpen zich veilig door het huis te 
bewegen en om bijvoorbeeld bot-
breuken te voorkomen. Dat scheelt 
veel persoonlijke problemen en ook 
gelijk weer hoge kosten. 
 
Inmiddels is ook duidelijk dat coro-
na veel impact kan hebben. Niet bij 
iedereen zijn de klachten even hef-
tig of langdurig, maar een grote 
groep ervaart nog lang beperkin-

gen in het dagelijks leven, heftige 
benauwdheid bij inspanning en 
algeheel een afname van kwaliteit 
van leven. Duidelijk is wel dat men-
sen met een chronische aandoe-
ning of overgewicht makkelijker 
ernstig ziek worden en sneller over-
lijden.  
Het gaat dus belangrijk worden om 
te werken aan preventie en een 
gezonde leefstijl. Vooral regelmatig 
bewegen heeft een bewezen, gun-
stig effect op de algemene ge-
zondheidstoestand. Lichaamsbe-
weging verlaagt de kans op hart- 
en vaatziekten, osteoporose, Dia-
betes Mellitus (type 2), dikke darm-
kanker, angst en depressie. Ook 
heeft lichamelijke activiteit een di-
recte en indirecte invloed op de 
kans op hart- en vaatziekten en 
kan een gunstig effect hebben op 
bloeddruk, lichaamsgewicht en 
cholesterol. Een te klein deel van 
de Nederlandse bevolking is echter 
voldoende lichamelijk actief, waar-
door gezondheidsrisico’s toene-
men. 
 
Preventie wordt dus steeds belang-
rijker in de gezondheidszorg en de 
fysiotherapeut is met name ge-
schikt om te ondersteunen op het 
gebied van bewegen. Hierbij kan 
worden gedacht aan begeleiding bij 
veranderen van het beweeggedrag 
bij chronische aandoeningen, aan-
sturen en adviseren voor reguliere 
sport- en beweegactiviteiten en 
helpen om na een blessure het 
normale activiteitenniveau weer zo 
snel en verantwoord mogelijk op te 
kunnen pakken. (Bronnen: KNGF, NPI) 
 
 
WONINGNOOD EEN 
EEUW GELEDEN EEN 
ACTUEEL THEMA IN  
ANDEL 
 
door Teus van Tilborg 
Of de bewoners van de Abr. Kuy-
perstraat erbij stilgestaan hebben 
weet ik niet, het zou zomaar eens 
kunnen van niet. Het was vorige 
maand 100 jaar geleden dat dege-
ne naar wie hun straat is ver-
noemd, Abraham Kuyper, is over-
leden. Het was een veelzijdig man:  
minister-president, theoloog en de 
oprichter van een politieke partij. 
Om maar een paar voorbeelden te 
noemen.  

mailto:diny@hetdolfijntje.nl


WONINGNOOD EEN 
EEUW GELEDEN EEN 
ACTUEEL THEMA IN  
ANDEL (vervolg) 
 
Ik wil het deze keer niet over hem 
hebben, omdat er behalve de 
straatnaam niets is wat hem bindt 
met Andel. De vele publicaties rond 
zijn overlijdensdatum, was voor mij 
wel aanleiding om eens te kijken 
naar het Andel van 1920. Daarvoor 
raadpleegde ik de notulen van de 
raad en het college van burge-
meester en wethouders en het 
Nieuwsblad voor het Land van 
Heusden en Altena, de Langstraat 
en de Bommelerwaard en dat le-
verde best wel wat wetenswaardig-
heden op. 
 
Andel heeft op 1 januari 1920 1121 
inwoners, 34 minder dan het jaar 
daarvoor. A.D. van der Schans is 
burgemeester en B. van Andel ge-
meentesecretaris. Een eigen ge-
meentehuis is er niet. Er wordt voor 
140 gulden, inclusief verwarmings-
kosten, een pand aan de Hoge 
Maasdijk (nu 18) gehuurd. De ge-
meenteraad bestaat uit zeven per-
sonen, vier antirevolutionairen, 
twee liberalen een socialist 
(SDAP). C. Verwijs en G. Millenaar 
zijn de wethouders die ook lid zijn 
van de gemeenteraad. Sinds fe-
bruari 1919 is er elektriciteit. J. 
Fondse is de veldwachter.  
 

Woningnood 
Een actueel onderwerp in de 
dorpspolitiek is de woningnood. Is 
die er eigenlijk wel? Er wordt ver-
schillend over gedacht. Hoewel ook 
de commissaris van de Koningin 
naar aanleiding van zijn bezoek 
aan Andel op 18 augustus 1919 
ook noteert dat dat er grote wo-
ningnood is. Opvallend is trouwens 
dat er twee woningbouwverenigin-
gen zijn: bouwvereniging Andel en 
de Goede Woning. Die laatste 
wordt in dit jaar opgericht. Beide 
vragen om financiële steun om 
woningen te bouwen. Voor raadslid 
J.G. Schouten (ARP) is het over-
duidelijk dat dit nodig is. Veel wo-
ningen zijn volgens hem totaal on-
geschikt voor bewoning waardoor 
een tyfuslijder in de woon- en 
slaapkamer verpleegd wordt. 
Sommige woningen zijn niet meer 
dan stallen. En wegens gebrek aan 
woningen worden huwelijken uitge-
steld. De bouw van frisse arbei-
derswoningen is volgens hem dan 
ook zeker nodig. Hij wil daarom 
meewerken aan een plan van wo-
ningbouwvereniging Andel door 
een voorschot van 6000 gulden te 
verlenen voor het bouwen van vier 
dubbele woningen op een perceel 
aan de Hoge Maasdijk net voorbij 
het huidige pand nummer 2. De 
huur wordt minstens drie gulden 
per week. Een veel te hoog bedrag, 
vindt wethouder Millenaar. Geen 
arbeider die dat kan betalen. En 

Verwijs vindt de locatie totaal on-
geschikt. Het komt er niet van. Be-
sloten wordt geld beschikbaar te 
stellen voor twee dubbele wonin-
gen op een door B & W, in overleg 
met de woningbouwvereniging, 
ander te zoeken terrein. Ook de 
Goede Woning komt met een ver-
zoek om financiële steun. Burge-
meester Van der Schans geeft aan 
dat een tweede woningbouwvere-
niging niet in het belang van de 
gemeente is. De meerderheid van 
het college wil niet aan het verzoek 
meewerken met als motivering de 
terugloop van het aantal inwoners 
en de ongunstige financiële positie 
van de gemeente. Verwijs onder-
streept om die redenen tegen elke 
vorm van bouwen te zijn. Maar als 
er dan toch gebouwd moet worden 
dan moeten beide verenigingen 
volgens hem gelijke rechten heb-
ben. Ook hij betreurt dat er twee 
verenigingen zijn, maar meer nog 
dat niet het algemeen belang, maar 
de politiek daarvan de drijfveer is.  
 
Dat is tegen het zere been van 
Schouten. Woningbouwvereniging 
Andel heeft zich, zegt hij, nimmer 
als een politieke vereniging aange-
diend, hij daagt Verwijs uit met be-
wijs te komen. Er ontstaat een for-
se discussie waarin Verwijs zegt 
dat de vereniging geen politieke is,  
er bij hem niet in wil omdat het wel 
zeer toevallig is dat alle leden “van 
rechts zijn.”  



WONINGNOOD EEN 
EEUW GELEDEN EEN 
ACTUEEL THEMA IN  
ANDEL (vervolg 2) 
 
Als het dan toch geen politieke 
vereniging is, waarom is er dan niet 
één vereniging vraagt raadslid P. 
van Houwelingen. Het eind van het 
liedje is dat de raad besluit de 
Goede Woning te verzoeken sa-
menwerking te zoeken om tot één 
vereniging te komen onder vermel-
ding, dat betreurd wordt dat er twee 
woningbouwverenigingen zijn. Bij 
de bespreking van de begroting 
voor 1921 komt de woningbouw 
weer ter sprake. Schouten pleit er 
opnieuw voor door voor te stellen 
geld hiervoor op te nemen. Doch 
weer zonder succes. Hij krijgt het 
verwijt te overdrijven dat ziekten, 
zoals tbc een gevolg zijn van de 
slechte huisvesting. Gebleken is 
dat de eerste die in het dorp deze 
ziekte heeft gekregen in een wo-
ning woont die aan alle “alle eisen 
der gezondheid is ingericht.” Het 
betreft een woning aan de Wilhel-
minasluis. Het slot van alle discus-
sies is, dat geen medewerking 
wordt verleend en de beoogde wo-
ningen niet worden gebouwd. Het 
betekent niet dat in het geheel niet 
gebouwd wordt. De burgemeester 
wijst op de Landarbeiderswet die 
het voor landarbeiders mogelijk 
maakt heel voordelig geld te krijgen 
voor het kopen of bouwen van wo-
ningen. Na 30 jaar is men dan ei-
genaar. Op gronde van deze rege-

ling zijn in Andel meerdere wonin-
gen gebouwd.  
 
Politieke lezingen 
Wat valt nog meer op in het dorp? 
Om nog even bij de politiek te blij-
ven. Raadslid Bouman stelt voor de 
(vroegere) openbare school (nu 
locatie Koningshof) niet meer ter 
beschikking te stellen voor politieke 
lezingen, omdat bij de laatste ver-
gadering de gemoederen zodanig 
waren opgelopen, dat gevreesd 
wordt dat bij een volgende verga-
dering botsingen zullen plaatsvin-
den. Hij verzoekt tevens bij derge-
lijke vergaderingen ook de cafés te 
sluiten. Ik heb niet kunnen achter-
halen wat er gebeurd is. Waar-
schijnlijk betreft het een bijeen-
komst van de sociaaldemocraten. 
Het verzoek wordt niet ingewilligd 
omdat, zoals raadslid Schouten 
zegt, dit ten koste gaat van de vrij-
heid van meningsuiting. Zijn partij, 
de ARP, is altijd verzekerd van een 
lokaal, zegt hij. Voor een spreker 
van een linkse partij zal dit volgens 
hem moeilijker zijn. Wethouder 
Verwijs ziet eigenlijk niets in al die 
lezingen omdat de wrijving tussen 
de partijen hierdoor toeneemt. 
Raadslid Van der Vliet heeft een 

praktische oplossing: schaf banken 
aan zodat het publiek bij de lezin-
gen kan zitten. 
Opvallend is dat er twee, christelij-
ke zangverenigingen zijn: Sursum 
Corda (Verheft uw hart) en Hebt 
dan de waarheid en den vrede lief. 
Beide geven succesvolle uitvoerin-
gen. Ook zijn er twee werklieden-
verenigingen: een algemene Helpt 
Elkander en een christelijke Toe-
nadering. Beide vragen het ge-
meentebestuur het elektriciteitsnet 
s ’morgens om half zes open te 
stellen. Vanwege de hoge kosten 
wordt het verzoek niet gehono-
reerd. Wel zal worden geprobeerd 
als het enigszins mogelijk is, “het 
licht geven ’s morgens enigszins te 
vervroegen.” 

Bij de Hervormde gemeente ont-
staat een vacature als voorzanger. 
Van de twee sollicitanten wordt G. 
Sterrenburg benoemd. Meisjesver-
eniging Onderzoek de Schrift wordt 
opgericht met als bestuur de da-
mes H. Redert, L.A. Redert, M. 
Vogelaar en J. Schouten. Burge-
meester Van der Schans (46) wordt 
herbenoemd en trouwt in Ammer-
zoden op 25 augustus met Suzan-
na Francina Christina van de Graft 
(38). De schoolkinderen worden op 
bruidssuikers getrakteerd en An-
dels Fanfare Corps krijgt bij die 
gelegenheid 25 gulden.  
 
In het Nieuwsblad kwam ik een 
ingezonden brief tegen van een 
inwoner van Andel aan een neef 
van hem in Amsterdam. Ik vind 
hem zo leuk, te meer daar een 
aantal onderwerpen, die ik hiervoor 
heb beschreven, hierin ook voor-
komen, zoals de beide zangvereni-
gingen en de voorzanger, die te-
vens collectant was. 



WONINGNOOD EEN 
EEUW GELEDEN EEN 
ACTUEEL THEMA IN  
ANDEL (vervolg 3) 
 
In die tijd ging dat nog met een 
zakje aan een lange stok. In de 
hervormde kerk hangen er nog een 
paar als herinnering hieraan. De 
schrijver schrijft op zijn Eèls (Aels) 

waardoor de brief wellicht wat 
moeilijk leest, maar met enige oe-
fening wordt wel duidelijk wat er 
staat. Wie de schrijver van de brief 
is weet ik niet. 
 
 
DIGITALE KERST-
NACHTDIENST 2020 
 

Donderdagavond 
24 december a.s. 
zal er door de ge-
zamenlijke kerken 
Andel een digitale 

kerstnachtdienst 
worden uitgezon-
den vanuit de Her-
vormde Kerk Andel. 
 
Vanaf kwart over 
negen kunt u in-
schakelen en ge-
nieten van muziek, 
waarna de dienst 
zal aanvangen om 
half tien. De medi-
tatie zal in deze 
dienst worden ver-
zorgd door spreker 
Willem de Vink. 
Muzikale begelei-
ding zal worden 
verzorgd door de 
muziekgroep van 
de Evangelische 
Gemeente Andel. 
 
De dienst is op de 
volgende wijzen te 
beluisteren :  
Youtube: 
Live stream 
Hervormd Andel  
LUCAS: 
kastjes (kerktele-
foon luisteraars) 
Website:  
www.hervormdandel.nl  

- Button Live 
Luisteren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zal een collecte worden gehou-
den voor de regionale Harten Bri-
gade. Gelieve over te maken op 
bankrekening 
NL02RABO0341515485 t.n.v. Dia-
conie Herv. Gem. Andel onder 
vermelding van Harten Brigade. 
 
Namens de gezamenlijke kerken, 
Arno Naaijen 

Mijn naam is Emile Dijkstra en ik 
ben gebiedsregisseur voor de kern 
Andel. Samen met de Dorpsraad 
en betrokken inwoners hebben we 
al aardig wat dingen vorm kunnen 
geven in Andel. 
 

Als ge-
biedsre-
gisseur 

bouw ik 
samen 

met de 
inwo-

ners aan 
netwer-

ken in 
de volgende kernen: Andel, Wijk en 
Aalburg, Genderen, Veen, Babylo-
niënbroek, Drongelen, Eethen, 
Meeuwen, Almkerk, Hank, Nieu-
wendijk, Uppel en Dussen. Mijn 
collega Rick Dollekens is actief in 
de andere kernen die Altena rijk is.  
De samenwerking tussen bewo-
ners, ondernemers, dorpsraden, 
verenigingen, kerken etc. staan 
hierbij centraal. Samen komen we 
verder! 
 
Altena is qua oppervlakte een flink 
gebied dus proberen we via onze 
sociale media kanalen de inwoners 
een beetje op vlieghoogte te hou-
den van waar we mee bezig zijn. 
 
Vanuit gebiedsregie hebben we 
sinds kort ook een online platform 

om inwoners te betrekken bij plan-
nen en uitvoering of om over een 
thema in gesprek te gaan: ‘Aan De 
Slag!’  

http://www.hervormdandel.nl/


GEBIEDSREGISSEUR 
(vervolg) 

 
Ben je inwoner, of vertegenwoordig 
je een organisatie, uit Altena? Meld 
je dan aan via: 
https://aandeslag.gemeentealten
a.nl 
 
Wilt u betrokken zijn bij de ontwik-
keling van uw dorp of wijk dan kom 
ik graag met u in contact. U kunt 
mij bereiken via: 
e.dijkstra@gemeentealtena.nl  
 
Instagram: 
gebiedsregie_gemeente_altena 
Twitter: @AltenaGemeente 
 
 

 
 

Voor 
het 

laatst 
in 

2020 een berichtje van PCOB-afd. 
Andel.  
We staan aan het einde van een 
heel bijzonder jaar, geen ledenbij-
eenkomsten, geen reisjes en geen 
contacten. Soms zijn we elkaar 
tegengekomen in het dorp en kon-
den een praatje maken. De 
KBO/PCOB magazine is gelukkig 
wel elke maand gekomen, daarin 
hebben we getracht u op de hoogte 
te houden via een nieuwsbrief. Wij 
als bestuur missen onze leden en 
ook onze middagen. In 2021 hopen 
we weer te kunnen starten met de 
ledenbijeenkomsten, wanneer?, dat 
hoort u via de nieuwsbrief of Aktu-
Ael.  
 
Het magazine van KBO/PCOB is 
een mooi blad speciaal voor senio-
ren. U kunt zich daarop abonneren 
voor € 25,- voor 10 nummers (één 
jaargang). U vindt in het magazine 
allerlei artikelen voor senioren zo-
als: interviews, artikelen over rei-
zen, wandelen en fietsen, aangrij-
pende verhalen, handige informatie 
en natuurlijk berichten over het 
landelijk bestuur. Heeft u belang-
stelling hiervoor dan kunt u bellen 
naar 030-3400600.  
 

Plaatselijk en regionaal houden we 
de vinger aan de pols richting het 
gemeentebestuur van Altena. Dhr. 
A. de Graaf is voor de PCOB regio 
coördinator in Altena en heeft na-
mens PCOB-afd. Andel zitting in 
het Seniorenplatform Altena, hier-
door worden de lijnen kort en ho-
pen we de belangen van onze se-
nioren te kunnen behartigen. Dit 
alles hoopt ook in 2021 verder ge-
stalte te krijgen, wij houden u op de 
hoogte.  
 
Nu leven we in Adventstijd, een tijd 
van verwachting, spoedig wordt het 
Kerst, waarin we de geboorte van 
Jezus Christus vieren. Jezus is 
voor ons op aarde gekomen en is 
mens geworden net als wij. Hij 
kwam om ons te verlossen van de 
zonde en beloofde ons een behou-
den thuiskomst.  
 
Wij als bestuur wensen u allen 
Gods zegen toe voor de komende 
Kerstdagen en veel Heil en zegen 
voor het nieuwe jaar 2021. 
 
Namens het bestuur, 
Adri van Breugel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijwilligers 

blij met Li-
ons steun. 
Het  Lucky 
Lion Altena 
Corona Hulp-

fonds van Lions Club Werkendam 
ontving veel reacties binnen onze 
gemeente. Tot nu toe 25 aanvra-
gen, waarvan de eerste 10 aanvra-
gen nu zijn beoordeeld en gehono-
reerd met een bijdrage. Er zijn ont-
zettend veel vrijwilligers actief op 
allerlei gebied in Altena. En alle-
maal ondervinden ze in deze coro-
na tijd problemen. Activiteiten, die 

niet door kunnen gaan. Minder 
sponsors, geen inzamelingsacties 
en geen optredens. Het ruggen-
steuntje van Lions komt dan ook 
als geroepen.  
 
Leuke positieve reacties van de 
eerste aanvragers. 
o De Vishaler DD 13 uit Woudri-

chem heeft nauwelijks kunnen 
uitvaren deze zomer en liep veel 
inkomsten mis. Maar de kosten 
gaan door.  

o De Avond4daagse in Werken-
dam kon niet doorgaan, maar 
maakte wel kosten en wil vol-
gend jaar iets extra’s doen voor 
alle deelnemers.  

o Andels Fanfare Corps mist veel 
inkomsten door het niet door-
gaan van optredens en wil 
graag ook verder gaan met op-
leiding van de jeugd.  

o OV Oudendijk, dorpshuis zonder 
subsidie, derft veel huurinkom-
sten en wil iets doen voor haar 
gebruikers.  

o Stichting voor de jeugd de Pomp 
in Almkerk probeert in deze tijd 
de jeugd te verbinden en onder-
houdt nu de contacten via 
livestreams en andere online ac-
tiviteiten. 

o Stichting Olopikidong‘oe in An-
del steunt een school in Kenia 
met haar stroomvoorziening 
door middel van zonnepanelen, 
maar kan nu nauwelijks geld in-
zamelen.   

o De Stichting Vrienden van het 
Kornhuys in Dussen wil graag in 
deze corona tijd een snoezel-
ruimte creëren voor de bewo-
ners.  

o De Sponsor Commissie van 
Stichting de Bloesemhoff wil 
voor de toekomstige bewoners 
van de woonvoorziening in An-
del helpen met de aankleding 
van de centrale ruimtes en de 
tuin.   

o De 25 werknemers van ’n Tikkie 
Anders uit Sleeuwijk krijgen een 
presentje voor de feestdagen.  

o De Zonnebloem in Nieuwendijk 
en Almkerk kan zelf nu geen ac-
ties doen en gebruikt de gift om 
toch iets te kunnen betekenen 
voor haar gasten. 

 

https://aandeslag.gemeentealtena.nl/
https://aandeslag.gemeentealtena.nl/
mailto:e.dijkstra@gemeentealtena.nl


LIONS INTERNATIONAL 
(vervolg) 
 
De resterende aanvragen worden 
nu bekeken door de Goede Doelen 
Commissie van de Lions Club 
Werkendam]. Het Lucky Lion Alte-
na Corona Hulpfonds  stelt een 
bedrag van totaal € 10.000,- be-
schikbaar. Uit dit fonds wordt na 
goedkeuring een bedrag van € 
250,- tot maximum € 1.000,-  per 
aanvrager toegekend. Meer infor-
matie vindt u op de website 
www.werkendam.lions.nl.    
 
 
Belastingtips 

 
 

TOESLAGEN 2021 

Bij de Belastingdienst kun je vier 
toeslagen aanvragen: de ZORG-
TOESLAG (bedoeld als bijdrage 
voor de zorgverzekering), de 
HUURTOESLAG (bedoeld als bij-
drage in de kosten van een huur-
woning), de KINDEROPVANG-
TOESLAG (tegemoetkoming voor 
werkende ouders in de kosten van 
de kinderopvang) en het KINDGE-
BONDEN BUDGET (een bijdrage 
in de kosten voor kinderen tot 18 
jaar, bovenop de bekende kinder-
bijslag) 
 
Maximaal vermogen toeslagen! 

Voor het recht op toeslagen in 
2021 zijn de hoogte van het inko-
men over geheel 2021 en de hoog-
te van het vermogen op 1 januari 
2021 van belang. Dat vermogen 
was gelijk aan het vrijgestelde ver-
mogen in box 3 van de inkomsten-
belasting. Met ingang van 1 januari 

2021 is het maxi-
mum vermogen 
niet meer met de 
box 3 vrijstelling 
gelijkgesteld. Het 
nieuw vastgestel-
de maximum ver-
mogen voor de 
huurtoeslag is 
bepaald op € 
31.340,00 (€ 
62.680,00 voor 

toeslagpartners). 
Voor de overige 
toeslagen geldt 
een hoger ver-
mogen. 

 
Als uw vermogen op 1 januari 
2021 te hoog is, dan heeft u in 
2021 geheel geen recht op toe-
slag.  
Check daarom uw vermogen en 
neem zo nodig maatregelen om uw 
vermogen te verlagen. Denk hierbij 
aan het vooruitbetalen van grote 
aankopen, giften, aflossing wo-
ningschuld e.d. 
 
Voorschot toeslagen 2021 con-
troleren 
Wie in 2020 al toeslagen ontving 
krijgt omstreeks deze tijd (digitaal) 
bericht over de toeslagen voor 
2021.Mogelijk zijn de gegevens 
waarop de Belastingdienst zich 
baseert niet meer up-to-date, 
waardoor u te weinig krijgt (of te 
veel ontvangt en straks moet te-
rugbetalen). Controleer daarom het 
overzicht zorgvuldig op 
www.toeslagen.nl Wijzigingen 
kunt u direct doorgeven via deze 
site. 
 
Vind u het lastig om het voorschot 
te berekenen of te corrigeren, dan 
is het verstandig om advies te vra-
gen aan een belastingadviseur. Zij 
helpen je graag. Dat kan eventueel 
ook later dit jaar in combinatie met 
de aangifte inkomstenbelasting. 
 
Van Rijswijk Fiscaal 
Nico van Rijswijk 
 

 
Alweer de laat-
ste uitgave van 
dit dorpsblad 
van dit jaar. 
Ons laatste 
wapenfeit was 
de uitgave van 

het clubblad “De Spartaan” dat 
jaarlijks mede dankzij onze sponso-
ren huis aan huis is verspreid. 
Mocht u die gemist hebben dan 
kunt u bij Drogisterij Verbeek of De 
Spar nog een exemplaar ophalen. 
Een blad dat een visitekaartje van 
de club behoort te zijn met alle 
voetballende leden met hun lei-
dinggevenden op de groepsfoto.  

http://www.werkendam.lions.nl/
http://www.toeslagen.nl/


v.v. SPARTA ’30  
(vervolg) 

 
Leden die normaal in competitie-
verband hun wedstrijd spelen en 
zich nu gedeeltelijk met trainen 
bezig houden. Het is niet anders, 
het duurt te lang en er is nog geen 
enkel uitzicht op het voortzetten 
van de competitie. Het weekend 
van 16/17 januari wordt door de 
KNVB genoemd als startdatum. Of 
komt er geen voortzetting en be-
ginnen we weer vooraan met een 
halve competitie en dan langer 
door voetballen in de zomer en 
tijdens de feestdagen? Allemaal 
suggesties waar we geen antwoord 
op hebben.  
 
De kosten lopen gewoon door 
hoewel er relatief geen verwar-
mingskosten zijn voor douches 
enz. Gelukkig zijn er ook begripvol-
le betalende trainers die hier reke-
ning mee houden. Maar genoeg 
geklaagd, want er is een gezegde 
dat luidt niet klagen maar dragen.  
 

Samen een teamprestatie leveren 
in moeilijke tijden is ook een uitda-
ging, ook voor het bestuur. Gras-
maaien, schilderen, sauzen en be-
sturen gaat gewoon door. Vacatu-
res van trainers voor na de zomer 
moeten weer behandeld worden. 
Traditiegetrouw en het lijkt wel of er 
vanwege corona nog eerder mee 
wordt begonnen omdat er bestuur-
lijk tijd over is. Moeilijke financiële 
beslissingen op dit moment voor 
clubs omdat er al een half jaar 
vooruit gekeken moet worden. Ook 
een jaarlijkse algemene ledenver-
gadering is op dit moment niet mo-
gelijk i.v.m. het toegestane aantal 
personen, maar die kan ruim voor-
uit geschoven worden. Sint Nico-
laas hebben we inmiddels gehad 
en ruim 40 voetbalkinderen hebben 
toch een kadootje gekregen. Sint 
en Pieten hebben ze thuis ver-
wend. Nu staat de Kerst weer voor 
de deur. Geen versierde boom in 
het clubhuis, maar toch een teken 
van de kerstgedachte net door de 
poort van het complex. De kerstge-
dachte dat iedereen gezond mag 

blijven. Helaas was dat niet voor 
iedereen weggelegd. Daar mogen 
we best even bij stil staan. Daar 
zijn alle voetbal beslommeringen 
peanuts bij. Toch willen wij u na-
mens iedereen met een Sparta-
voetbalhart fijne kerstdagen en een 
gezond, sportief jaar toewensen 
met een feestelijke hint naar onze 
jubilea in 2021.  
 
Bestuur Sparta’30 
 
 
 
 

ANDELS  
FANFARE CORPS 
 
Uitslag verloting 
Namens heel AFC feliciteren wij de 
gelukkige prijswinnaars met de 
volgende lotnummers: 
 

1e prijs lotnummer 1669 
2e prijs lotnummer 1547 
3e prijs lotnummer 1464 
4e prijs lotnummer 0474 



ANDELS FANFARE 
CORPS 
(vervolg) 
 
Kerstzangdienst Heusden  

Traditioneel speelt AFC op kerst-
avond in de Catharijne kerk te 
Heusden, ook dit jaar zullen wij te 
horen zijn tijdens deze dienst. De 
kerstzangdienst is dit jaar te volgen 
via een livestream van de kerk. 
Deze livestream zal te vinden zijn 
via het Youtube account van de 
kerk onder de naam: Protestantse 
Gemeente te Heusden 
 
Nieuwjaarsconcert 

Dit jaar wordt het nieuwjaarscon-
cert van AFC een verrassingscon-
cert. Via onze Facebookpagina 
houden we u hierover op de hoog-
te.  
 
Digitale Heraut 
Wilt u ook ons digitale clubblad 
ontvangen? Dat kan gratis! Schrijf 
u nu gratis in via 
pr@andelsfanfarecorps.nl  
 
Sponsorkliks – Online shoppers 
opgelet!  
Sponsor Andels Fanfare Corps 
gratis!  
We bestellen tegenwoordig veel 
meer spullen en cadeautjes online. 
Zo zult u ook wel eens online iets 
bestellen of u bent al aan het online 
shoppen voor de feestdagen. Dan 
kunt u nu tegelijk gratis ook AFC 
sponsoren!  
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! 
Wij hebben afgelopen maandag al 
mooie bedragen binnen zien ko-
men dankzij u. Dus wilt u gratis uw 
plaatselijke muziekvereniging steu-
nen? Doe dat via Sponsorkliks! 
Bedankt voor uw steun.  
 
Workshop groep 1 t/m 6 
 
 
 

Wegens omstandigheden liggen wij 
als vereniging momenteel stil. Wij 
weten nog niet wanneer we weer 
concerten kunnen geven voor pu-
bliek. Het is daarom mogelijk dat er 
data verschoven wordt in onze 
agenda.  
Om te zorgen dat u helemaal up-to-
date blijft kunt u ons volgen op 
Facebook 
www.facebook.com/AndelsFanfa
reCorps/ of een bezoek brengen 
aan onze website 
www.andelsfanfarecorps.nl  
 
Marit van der Ham 

 

 

mailto:pr@andelsfanfarecorps.nl
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/


We hebben u in de vorige editie 
van Aktu-Ael laten weten wat de 
opbrengst was van de collectie, 
voor zonnepanelen op de school in 
Kenia, namelijk € 1.320,95. Naast 
de collecte hebben we hiervoor ook 
giften gekregen, waardoor we op 
enkele honderden euro’s na het 
bedrag van € 3.000,- hebben. Wil-
de Ganzen zal dit bedrag verdub-
belen en dan kan de aanleg van de 
zonnepanelen beginnen (begin 
2021). Mocht u nog een bijdrage 
willen doen, hieronder het bank-
nummer waarop u uw gift kunt 
overmaken. 
IBAN: NL64RABO0173629679.  
 
De Olopikidong’oe school hoopt, na 
bijna 9 maanden dicht te zijn ge-
weest vanwege het corona virus, 
weer op 4 januari 2021 te starten.  
 
U weet dat u al een kind kunt on-
dersteunen voor € 125,- per jaar en 
dat hij of zij dan intern op school 
kan verblijven. Er zijn nog veel kin-
deren die op een sponsor wachten 
😊. Momenteel ondersteunen we 
reeds 84 kinderen. 
 
 
Hartelijke groet, 
Kees van der Linden 
Wilma van Andel 
 

 
 

 

Stichting Reanimatie en AED on-
derwijs Andel. 
 
Onze Stichting heeft net als elke 
club momenteel te maken met het 
Covid-19 virus en dat maakt dat wij 
geen nieuwe- en herhalingscursus-
sen kunnen geven. Het probleem 
waar je mee te maken hebt is dat 
de groepjes maar heel klein mogen 
zijn, de hygiëne moet je kunnen 
waarborgen, ieder een eigen pop 
heeft om op te oefenen, de ruimte 
om 1½ mtr. afstand te houden. Als 
Stichting hebben wij wel poppen en 
torso’s om op te oefenen, maar niet 
genoeg. De aanschaf is zeer prijzig 
en hoe garandeer je dat het werkt 
om de afstand te bewaren, want je 

moet het in principe met zijn twee-
en doen, dat kan nu niet. Je mag 
niet beademen en in de praktijk 

moet je dat soms wel 
doen. We hebben aan 
het begin van de 
pandemie onze cur-
sisten aangeschreven 
en gezegd dat no-
vember een nieuwe 
peildatum zou zijn, 
maar inmiddels weten 
we dat we nog niet 
veel meer kunnen 
dan een dik half jaar 

geleden. Wij hopen dat onze cur-
sisten het geduld nog kunnen op-
brengen en hopen toch het volgend 
voorjaar wel weer te kunnen star-
ten. Weet wel, als je hulp wordt 
ingeroepen via Hartslagnu, dat je 
kunt gaan en dat je via je mobiel 
geholpen wordt als je het even niet 
meer zo goed weet, dus daar ver-
andert niets aan. Blijf alert. 
Wij wensen u/jullie allemaal veel 
geduld, sterkte en gezondheid en 
een goed 2021 en hopen u/jullie 
dan weer te kunnen ontmoeten.  
 
Namens de Stichting Reanimatie 
Altena 
Ria van der Linden-Verhoeven 

https://www.reanimatiealtena.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Beste dorpsgenoten,

Al jaren is het de wens om onze SPAR in Andel te verbouwen tot een moderne winkel voor dagelijks 
gemak. Na lange tijd kunnen we het goede nieuws met u delen: we gaan verbouwen! Andel krijgt in 2021 
een mooie en moderne winkel, van alle gemakken voorzien, zodat we jullie ook de komende jaren van 
dienst kunnen zijn. 

Binnenkort wordt de vergunning aangevraagd bij de gemeente Altena. Voor iedereen zijn de 
tekeningen van de nieuwe winkel dan in te zien bij de gemeente Altena én in onze winkel. Om de 
verbouwing te kunnen realiseren, zal de winkel straks helaas zo’n 3 maanden gesloten zijn. Ook in de 
verbouwingsperiode willen we jullie zo goed mogelijk van dienst zijn voor de wekelijkse of dagelijkse 
boodschappen. Hoe, daar komen we later zeker op terug!

Wij, Joost en Maaike, hebben nog een tweede nieuwtje voor u. Deze nieuwe winkel zal gerund worden 
door een nieuwe ondernemer. Na 6 jaar hebben wij besloten de SPAR te verlaten. Doorslaggevend in 
dit besluit is ons gezin. Onze 4 kinderen (12-20 jaar) hebben ons juist nu hard nodig. We kregen signalen 
van onze kinderen dat ze het steeds lastiger vonden om ons zo vaak te moeten missen. Dat wordt in 
een nieuwe winkel niet minder. Omdat ons gezin te allen tijde bovenaan staat, hebben we besloten dat 
ondernemerschap ons op dit moment niet meer past, maar dat ons gezin rust en regelmaat nodig heeft. 
Met heel veel liefde en plezier hebben wij de afgelopen 6 jaar onze SPAR winkel gerund. Andel voelt 
inmiddels ook als ons dorp, ook al wonen we er niet officieel. De mooie momenten, successen, 
vriendschappen en zo ontzettend veel vriendelijke mensen om ons heen blijven ons altijd bij. Daarvoor 
willen we jullie dan ook uit de grond van ons hart bedanken! 

Gelukkig krijgt Andel een geweldig mooie nieuwe winkel, waar jullie nog jaren veel plezier aan gaan 
beleven. De zoektocht naar een nieuwe ondernemer of ondernemersechtpaar is in volle gang. Tot die 
tijd blijven wij ons natuurlijk volledig voor jullie inzetten. Wanneer het zover is, zullen we afscheid nemen 
van SPAR en van jullie. Hoe weten we nog niet, maar we verzinnen wel iets gezelligs met elkaar. Maar 
zover is het nog niet. Voorlopig hopen we jullie nog vaak te mogen begroeten in onze SPAR!

Hartelijke groeten,
Joost en Maaike Baart


