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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’ 
16 

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. 
 
 
INLEVERDATA KOPIJ 
VOOR 2020-2021 
 
Dit zijn de data voor het inleveren 
van de kopij in 2020-2021. 
 

2 december 2020 
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 
 
 
ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Gelukkig kunnen we weer een 
nieuw lid verwelkomen, n.l. Rob 
van Hoogenhuizen van ‘ Stem en 
tekst.’ Zijn stem heb je misschien 
al wel eens kunnen horen in een 
reclamespot of documentaire; ook 
schrijft hij veel teksten voor websi-
tes, maar kijk eens op zijn website 
wat hij kan betekenen voor de 
ondernemer die aan de weg wil 
timmeren. Zijn site is 
www.robvanhoogenhuizen.nl.  
 
 

 
Als ondernemersvereniging zijn 
we een beetje vleugellam, daar 
staan we niet alleen in, maar toch 
voelt het als heel bijzonder. Nor-
maal gesproken organiseren we 
allerlei activiteiten aan het eind 
van het jaar. Dat is allemaal niet 
mogelijk op dit moment, zeker nu 
de maatregelen weer strenger zijn 
geworden. 
 
Een Christmas walk zoals we al 
een paar keer hebben georgani-
seerd zou buiten nog kunnen, 
maar samenkomen in de winkel 
van de ondernemers is gewoon 
geen optie. Zelfs bestuursverga-
deringen lopen nu via mail en 
WhatsApp,dat is behelpen vind ik. 
 
Om de ondernemers toch een 
podium te geven deze winterperi-
ode hebben we wat anders be-
dacht. In deze Aktu-Ael staat een 
pagina met foto's, logo's of delen 
van een advertentie van onder-
nemers die lid zijn van de Onder-
nemersvereniging. Zoek op onze 
site www.ovandel.nl of in Aktu-
Ael of loop het dorp in en kijk welk 
plaatje bij welke ondernemer 
hoort. Ik geef toe, we hebben het 
soms lastig gemaakt. We hebben 
ruim 50 leden, die konden niet 
allemaal op één pagina, dus in 
december komt er nog een pagi-
na. Lever deze samen in bij De 
Spar of bij drogisterij Verbeek, uit 
de goede oplossingen verloten we 
weer een aantal Lindenbonnen. 

 
Ook dit jaar weer een ballonvaart 
voor 1 persoon. Beide oplossin-
gen dus liefst in 1 keer inleveren, 
maar doe het wel uiterlijk 31 de-
cember. 
 
De ballonvaart doen we weer met 
Roza ballonvaarten, want hun 
vertrekpunt is zo dat als de wind 
uit het westen waait er een grote 
kans is om over Altena te vliegen. 
Een pluspunt van deze actie is dat 
ondernemers die geen detailhan-
del hebben, nu ook in beeld ko-
men. 
 
Andels Fanfare Corps organiseer-
de namens OV De Linden elk jaar 
dat St Nicolaas ook aan Andel 
een bezoek bracht en voor de 
kinderen iets meebracht naar ’t 
Buitenhoff,  maar dat is nu ook 
niet mogelijk. Met St. Nicolaas 
hebben wel een afspraak ge-
maakt als hij naar basisschool de 
Zaaier gaat, dat hij ook wat mee-
neemt namens de ondernemers-
vereniging. 
 
Nog een keer wil ik u herinneren 
aan het nomineren van kandida-
ten voor de Romboutsprijs. Doe 
dat snel, want de jury moet ook de 
tijd krijgen om hier een gewogen 
oordeel over te vormen. Nomina-
ties inleveren bij Ria van der Lin-
den. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf, voorzitter 

http://www.robvanhoogenhuizen.nl/
http://www.ovandel.nl/
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Win een ballonvaart voor 1 persoon of een Linden cadeaubon 
 
Op deze pagina staat het eerste 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.



EVENEMENTEN KALENDER 
 
 
NOVEMBER 2020 
15  Geref. Kerk: Jeugddienst met Corine  
      Zonnenberg m.m.v. jongerenkoor Tutti. 
18  De Notenhoff: Kledingverkoop. 
20  OV Juliana: Online Quiz. 
25  De Notenhoff: Minimarkt, 14.00-16.00 uur. 
25  Sparta’30: Drive-In Sinterklaas. 
26-11 t/m 2-12 
      Gezamenlijke Kerken Andel: Enveloppenactie. 
 
DECEMBER 2020 
  5  OV Juliana: Sinterklaas suprise. 
  7  OV Juliana: Juliana’s Kerstboom. 
24  AFC: Kerstzangdienst Catharijne Kerk  
      te Heusden (ovb). 
 
JANUARI 2021 
  1  AFC: Nieuwjaarsconcert (ovb). 
 
Nieuw 
 



NOOT VAN DE REDACTIE 
 
Wat bracht ons de maand oktober 
zat ik zo te bedenken. Veel corona 
nieuws en de verkiezingen in Ame-
rika waren de gesprekken, praat 
programma’s op TV en stukken in 
de krant. Was het iets om vrolijk 
van te worden, nou niet echt. Ook 
in ons dorp is het corona virus voor 
de tweede keer aangeland en hoe-
veel en hoe ziek de mensen zijn, 
dat is mij niet bekend, maar het is 
er wel en dat het er aanmerkelijk 
meer zijn als de vorige keer, dat is 
bekend en daarom moeten wij wel 
met zijn allen er rekening mee 
houden, dus 1,5 m afstand, mond-
kapjes in de winkels enz. Geen 
feestjes, partijtjes en verjaardagen 
mogen er gehouden worden, maar 
dat er over nagedacht wordt om het 
voor ons toch wat leuker en aan-
genamer te maken, daar is OV De 
Linden, Oranjevereniging Juliana 
en AFC wel mee bezig, want online 
organiseren ze van alles. Zelfs de 
Gereformeerde kerk de Voorhof 
organiseert een online bingoavond.  
Creativiteit genoeg dus en mijn 
advies, doe er lekker aan mee voor 
zover mogelijk.  
 
Er is helaas ook nog verdrietig 
nieuws te melden in ons dorp, want 
er zijn wel een aantal sterfgevallen 
te melden. In De Notenhoff een 
aantal, maar ook hoorden wij van 3 
echte Aelse vrouwen die ons zijn 
ontvallen. Ans van Wijk-Bouman uit 
de Langenhof, getrouwd met Eli 
van Wijk uit Veen. Mientje van der 
Leij-Kwetters uit de Hoofdgraaf en 
getrouwd met Joost van der Leij. 
Sea Sterrenburg van de Hoge 
Maasdijk. Sea was de jongste van 
deze drie vrouwen en overleed op 
haar 72ste verjaardag, Mientje over-

leed op haar 59ste trouwdag, bij-
zondere data zijn dit en het is heel  
verdrietig voor de families die bij al 
deze mensen horen en wij wensen 
ze allen veel kracht en sterkte bij 
het gemis.  
 
Wat betref de Aktu-Ael en de On-
dernemersvereniging die nauw met 
elkaar zijn verbonden en ons steu-
nen als het nodig is met dit blad, 
willen wij jullie oproepen om weer 
even na te denken over DE ROM-
BOUTSPRIJS. Ad de Graaf, voor-
zitter van de OV, schrijft er over in 
zijn stukje, maar ik wil er nog een 
extra oproep bij doen, want de uit-
reiking gaat gewoon door aan ie-
mand die zich inzet voor ons dorp 
en ik schreef al eerder, dat zijn er 
best veel. Dus laat de OV niet in de 
steek en bezorg bij mij een naam 
met onderbouwing voor wat de 
betreffende persoon betekent voor 
het dorp en wat hij/zij al gedaan 
heeft of doet.  
 

De feestdagen zullen er dit jaar 
anders uit gaan zien en voor veel  
mensen, waaronder gezinnen, jon-
geren en alleenstaande is het aan-
passen. We kunnen proberen het 
voor deze laatste groep wat aan-
genamer te maken door even een 
belletje, kaartje of een praatje te 
maken op afstand en misschien  
iemand uit te nodigen voor het 
eten, want er mogen 2 personen 
extra bij je komen en natuurlijk op 
afstand. Het zijn maar ideetjes die 
natuurlijk bij iedereen weleens op-
komen, maar waar we misschien te 
weinig mee doen.  
 
Ria van der Linden-Verhoeven 
 
 

Opbrengst collecte: Geweldig. 
In de week van 12-17 oktober jl. is 
in Andel gecollecteerd voor het 
project ‘Zonnepanelen’ voor de 
school in Kenia’. De opbrengst is € 
1320,95. Geweldig.  
Helaas hebben we niet iedereen 
thuis getroffen, maar mocht u den-
ken, ik wil hieraan alsnog bijdra-
gen, dan kunt u uw gift overmaken 
op rekeningnummer:  
IBAN: NL64RABO0173629679.  
We bedanken alle gevers, maar 
ook zeker de collectanten. Nog-
maals bedankt allemaal. 
 
 
Stichting Olopikidong’oe 
Wilma van Andel-Groenenberg 
Kees van der Linden 
 



KEES KLOP: 
“IK HEB HET NOOIT 
SLECHT NAAR MIJN ZIN 
GEHAD” 
 
door Teus van Tilborg 

Andel telt veel 
80 en 90 jari-
gen die hier 
geboren en 
getogen zijn. 
Ze hebben 
vaak veel te 
vertellen, zo 
bleek al uit het 
gesprek met 
Jan Sterren-

burg dat onlangs in dit blad stond 
afgedrukt. Ik ben van plan komen-
de tijd zo nu en dan een van hen 
wat te laten vertellen over zijn of 
haar leven. Deze keer laat ik Kees 
Klop, een nog vitale 88-jarige in-
woner van het Boveneind, aan het 
woord. 
 
Boerderijtje 
Cornelis Johannes Klop wordt op 
zondag 6 maart 1932 geboren als 
oudste zoon in het gezin van Arie 
Klop en Heiltje Johanna Kalis. De 

naam Kalis is nauw verbonden met 
herberg De Zwaan en het pontveer 
naar Poederoijen met veerman 
Joost Kalis, de vader van zijn opa 
Paul Kalis. De boerderij waar hij 
geboren wordt is er niet meer. 
Maar nog altijd woont hij niet ver 
van die plek, wat achteraf in een 
nog authentiek stukje Andel, aan 
de Mr S. Naayenstraat. Die naam 
heeft de straat nog lang niet als hij 
geboren wordt. Het is dan nog sim-
pel Dijk volgens de gemeentelijke 
administratie. Andel is dan nog 
klein. Boven- en Benedeneind, 
ofwel Op en Neer Andel zijn nog 
lang niet zo geïntegreerd als nu. 
De Hoge Maasdijk is de weg die 
beide dorpsgedeelten verbindt. Een 
weg nog zonder klinkers met in het 
midden een paadje met stenen 
waarop de paarden lopen. “Ik weet 
nog dat er klinkers werden gelegd”, 

vertelt Kees. “Dat was in 1937.” Het 
zal een werkgelegenheidsproject 
zijn geweest. In die tijd worden ook 
de Burgemeester van der Schans-
straat en Julianastraat bestraat. 
Het is de tijd van de economische 
crisis met veel werkeloosheid. In 
het geboortejaar van Kees krijgt 
een arbeider als hij goed zijn best 
doet 24 cent per uur in de werkver-
schaffing uitbetaald. Zijn vader 
heeft een boerderijtje en werkt erbij 
bij het mengvoederbedrijf van 
Schouten. Een gebruikelijke com-
binatie in die tijd en ook nog wel 
later. 
 
Op zijn klompen 
gaat Kees dage-
lijks over de dijk 
naar de lagere 
school (foto) bij 
de toren aan de 
Hoofdgraaf. Dat 
was geen pro-
bleem. “Ik ver-
sleet bijna elke 
maand wel een 
paar klompen. 
Op een keer was 
het zo glad dat ik 
op de schaats 
naar school ging. “Omdat de af-
stand tussen school en thuis best 
groot is, blijft hij tussen de middag 
vaak bij zijn opoe Klop aan de Ach-
terstraat (Burgemeester van der 
Schansstraat, vT) eten. “Ik moest 
dan vaak brood halen bij bakker 
Schouten, een paar huizen verder-
op. Nu woont daar dokter Van 
Rijswijk.” Na de lagere school zit 
een vervolgopleiding er niet in. “Het 
bleef bij de achtste klas, die nau-
welijks leerlingen had. ’Kom maar 
naar huis’, zei mijn vader. Vergeet 
niet dat het in de Tweede Oorlog 
was. Als gevolg van de oorlog was 
de school beschadigd, zo erg zelfs 
dat niet alle leer-
lingen gelijk naar 
school konden. 
De ene helft ging 
’s morgens en 
de andere ’s 
middags.” Het 
wordt thuis wer-
ken voor de jon-
ge Kees. En als 
zijn vader ziek 
wordt moet hij 
met zijn moeder 
gaan melken. Ik 

heb het geleerd bij mijn opoe in de 
Achterstraat. In denk dat ik toen elf 
jaar was.”  
Zondags gaat hij ’s morgens altijd 
naar de hervormde kerk, ‘de blauw 
kerk’ zoals die toen bekend stond 
vanwege zijn blauwe kleur. Domi-
nee Van der Put is er predikant. 
Later, als hij ouder is, gaat hij met 
vrienden ‘s middags ook wel naar 
de gereformeerde kerk van domi-
nee Bakker. “Daar deden ze thuis 
niet moeilijk over.” 
 
Oorlog 
Kees is acht jaar als de oorlog uit-
breekt. Hij herinnert zich nog dat er 

schuilkelders gemaakt moesten 
worden. “Wij deden dat niet. Mijn 
vader zei dat we een goede boog-
kelder hadden. Dat was voldoende 
vond hij.” Andere herinneringen 
komen boven. Dat schepen be-
schoten werden op de Maas; dat er 
een bom viel aan de andere kant 
van de dijk bij C. Pellikaan die veel 
schade veroorzaakte; dat er Duit-
sers ben hen thuis ingekwartierd 
waren. “Als je ‘s nachts naar de wc 
ging moest je uitkijken dat je niet 
iemand op zijn hoofd stapte.” 
 
Kees Klop heeft altijd wat met au-
to’s gehad. Hij rijdt trouwens nog 
altijd auto.  



KEES KLOP: 
“IK HEB HET NOOIT 
SLECHT NAAR MIJN ZIN 
GEHAD” (vervolg) 
 
“Ik ben verzot op auto’s.” Hij herin-
nert zich nog dat hij een blikken 
speelgoedautootje had, precies 
hetzelfde type als de huisarts in 
Veen had. Hij vertelt als vijfjarige 
vaak een stukje mee mocht rijden 
in de vrachtauto van Kees Snoek. 
“We woonden toen aan de Kamme-
tweg. Snoek was melkrijder, hij 
haalde melk op bij de boeren voor 
de melkfabriek. Als ik met mijn va-
der op het land was en ik de auto in 
de verte hoorde aankomen, stond 
ik paraat aan de straat. Ja, dat 
meerijden vond ik mooi. Ik meen 
dat het een Chevrolet was. Er wa-
ren nog bijna geen auto’s.” 
 
Melkrijder 
Rond zijn vijftiende gaat hij als bij-
rijder aan de slag bij Kees van An-
del die het bedrijf van zijn schoon-
vader Kees Snoek heeft overge-
nomen. “Hij had er ook een auto bij 
gekregen. Die gaf me zoveel ver-
trouwen dat ik dit nooit vergeet. Ik 
was pas zeventien en had nog 
geen rijbewijs, toen hij mij een hele 
melkroute liet rijden.” Dat is hij lang 
blijven doen, twaalf jaar, door bijna 
het gehele Land van Heusden en 
Altena. In die tijd, nog voor de Ruil-
verkaveling, zijn er ook in Andel 
nog veel boeren. Bij veel van hen 
haalt hij de bussen met melk met 
een bijrijder op. Het kost hem wei-
nig moeite de namen van de boe-
ren, zijn klanten, op te sommen 
waar hij dagelijks en in de zomer 
twee keer kwam. Soms worden de 

bussen bij de wei waar gemolken 
is, opgehaald. De volle bussen 
vervoert hij via de pont in Sleeuwijk 
naar de melkfabriek in Gorinchem. 
“De boeren kregen hun geld con-
tant uitbetaald. Eens in de veertien 
dagen moest ik het melkgeld in 
dichte enveloppen bij de boeren 
brengen. Dat zouden we nu toch 
niet meer durven om met zoveel 
geld van een ander op pad te 
gaan.” 
 
Twaalf jaar blijft hij bij Van Andel 
melk en soms ook wel wat anders, 
zoals fruit, vervoeren. Hij kiest voor 
het personenvervoer bij de firma 
Bleijenberg in Wijk en Aalburg. “Ik 
bracht en haalde mensen naar en 
van Rotterdam om daar te werken. 
Al snel kwam ik er achter dat dit 
niet mijn hart had. Na een jaar was 
ik het hartstikke zat. Gelukkig kon 
ik bij Gerrit den Dekker terecht als 
chauffeur. Daar vervoerde ik 
hoofdzakelijk groenten en fruit van 
tuinders uit de streek naar de vei-
ling in Amsterdam.” Feilloos noemt 
hij de straten in hartje Amsterdam 
op van de route die hij reed. “Van 
rondwegen zoals nu, was toen nog 
geen sprake. Ik ging er graag naar 
toe. Liever dan naar Utrecht. De 
mensen in Amsterdam waren sym-
pathieker.” Naast het veiling rijden 
vervoert hij ook wel vracht voor 
mengvoederbedrijf O. Bouman. Hij 
laat een foto zien waarop hij bij een 
volle wagen zakken staat afge-
beeld. “Dat was een bijzondere 
auto, een Hogra, een Nederlandse 
vrachtwagen (foto). Daar reden er 
niet veel van. Met deze wagen be-
gon ik bij Gerrit den Dekker.” Na 
ruim zestien jaar stopt hij daar. Het 

was een 
mooie tijd.” 
Het is te-
vens het 
einde van 
een loop-
baan als 

vrachtwa-
genchauf-

feur. “Ik heb 
altijd gepro-
beerd mijn 
best te doen 
voor mijn 
klanten.” Het 
leven op de 
weg wordt 

ingeruild 

voor het werken in de fabriek. Hij 
vindt emplooi bij eierhandel Van 
Ballegooijen in Wijk en Aalburg. 
Zestien jaar bevindt hij zich tussen 
de eieren en maakt zo nu en dan 
nog een ritje om eieren op te halen 
bij de boeren. “Het was een goede 
baas. Ik had het er goed naar mijn 
zin.” Intussen is hij al 28 jaar thuis 
waar hij zijn vrouw Catharina van 
Wijnen (Katrien), waarmee hij op 6 
mei 1954 in Heusden trouwde en 
vier kinderen kreeg, erg mist. Ze 
overleed vorig jaar. 
 
 

Lucky Lion 
Altena Co-
rona Hulp-
fonds 
Ook binnen 
de Gemeen-
te Altena zijn 
veel vereni-
gingen, or-

ganisaties, clubs en vrijwilligers, die 
de afgelopen maanden en nog 
steeds getroffen zijn en worden 
door de coronacrisis. Lions Club 
Werkendam is een serviceclub in 
onze regio, die graag iets wil doen 
voor deze groepen. Een steuntje in 
de rug om deze moeilijke tijd door 
te komen. Dat doen we speciaal 
voor kleinere niet-commerciële 
organisaties, die niet kunnen terug-
vallen op veel andere ondersteu-
ning. Het Lucky Lion Altena Co-
rona Hulpfonds, is vernoemd naar 
een speciale vakantiebungalow, 
voor gehandicapten/minder vali-
den, die Lionsclub Werkendam tot 
voor kort bezat.  
 

 
 
 

 
Het Lucky Lion Altena Corona 
Hulpfonds stelt een bedrag van 
totaal € 10.000,- beschikbaar. Uit 
het fonds wordt na goedkeuring 
een bedrag van € 250,- tot maxi-
mum € 1.000,- per aanvrager toe-
gekend. 
 
Als u in aanmerking wilt komen, 
stuur dan een email aan werken-
dam@lions.nl. Uiterste aanmeld-
datum 26 november 2020. U ont-
vangt een kort aanvraagformulier, 
dat u per mail kunt retourneren 
vóór 30 november 2020.  

mailto:werkendam@lions.nl
mailto:werkendam@lions.nl


LIONS INTERNATIONAL 
(vervolg) 
 
Aanvragen worden behandeld door 
de GDC (Goede Doelen Commis-
sie) van Lions Club Werkendam. 
Lions Club Werkendam is regionaal 
bekend van fundraising projecten, 
zoals de Haring Party, Oog voor 
Elkaar, Lions Golfdag. Ook zijn we 
al sponsorwerver sinds het begin 
van de traditie van een Mattheüs 
Passion in de Grote Kerk in Gorin-
chem. Ook ons Internationaal Lions 
Jeugd uitwisselingsprogramma is 
bekend. Elk jaar worden één of 
meer kinderen uit de Gemeente 
Altena door LCW naar het buiten-
land uitgezonden. Meer informatie 
vindt u op de website 
www.werkendam.lions.nl. 
 

Toewijzen van een huurwoning 
Als Dorpsraad staan wij achter de 
suggestie dat als de optie langst 
ingeschrevene vervalt door loting, 
bewoners per kern voorrang moe-
ten krijgen. Bij loting is een weging 

noodzaak is de term die door de 
politiek wordt voorgesteld. Eerst 
per kern bekijken en dan per ge-
meente. Dit voorkomt dat al lang 
ingeschrevenen voor een bepaalde 
kern eerder aan de beurt komen. 
De politiek zoekt het uit voor 2022. 
 
Schouw in de kern Andel 
Diverse personen, vooral jeugdi-
gen, wisten niet wat een schouw 
betekende. Boeren weten hierover 
mee te praten als de sloten niet op 
tijd schoongemaakt zijn. Het water-
schap houdt daar toezicht op en 
dat wordt een schouw genoemd. 
Dus we zijn met vertegenwoordi-
gers van de gemeente het dorp 
rond geweest en als Dorpsraad 
hadden wij al een digitale voor-
schouw gemaakt van onderwerpen 
die aandacht verdienen om aange-
pakt te worden. Bomen worden 
eerst door de bomenchirurg beke-
ken of opereren nog zin heeft of dat 
ze beter vervangen kunnen wor-
den. Ieder zijn vak, maar wel be-
langrijk. Niet alle verzoeken kunnen 
gehonoreerd worden. Daar moeten 
weer andere wegen voor bewan-
deld worden. Zo blijft dus onze 
themalijst intact over onderwerpen 
die in de begroting opgenomen 
moeten worden omdat daar meest-
al een prijskaartje aan hangt. Daar 
zijn weer gesprekken met andere 
vertegenwoordigers van de ge-
meente voor nodig. 
 
Wat heeft de schouw tot nu voor 
resultaat opgebracht? 
 zonder ze allemaal op te noe-

men zijn er heel wat bomen ge-
kapt; 

 paadje naar de Romboutstoren 
is hersteld; 

 het langzame pad vanaf De 
Boomgaard naar de Neer-
Andelseweg is afgewezen om-

dat daar nog gebouwd gaat 
worden in fase 3 en 4. Onveilig 
voor de kinderen in die route. 

 voetpad langs de Kennedylaan 
wordt opgehaald, inclusief het 
aanbrengen van bandjes; 

 de snelheid in de Kammetweg 
wordt nader bekeken door onze 
wijkagent, dus afwachten; 

 in de maand november worden 
leilindes vervangen 

 in het voorjaar wordt de grind 
vervangen door bodembedek-
kers. De half verharding heeft 
niet het gewenste resultaat op-
geleverd wat toevoer van vocht 
betreft. Dat is aan de bomen-
groei te merken in dat vak, dus 
de half verharding wordt verwij-
derd. 

 watertoevoer naar het einde van 
het kerkhof wordt Altena breed 
opgepakt, daarvoor is een plat-
vorm opgericht waarin ook een 
bestuurslid uit de Dorpsraad is 
opgenomen; 

 ontbrekende richtingsborden 
fietsers kruising Romboutstoren 
is in onderzoek; 
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DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
 als de fontein er uit gehaald 

wordt i.v.m. de mogelijkheid tot 
bevriezing zal er onderzocht 
worden of een extra ring het ge-
luid van het neervallende water 
meer dempt. Ook zal er naar de 
actieve in werking zijnde uren 
gekeken worden of deze aan-
gepast zullen worden; 

 Er worden twee notenbomen 
terug geplaatst bij het plein. 

Wordt vervolgd. 
 
Vrijwilligers rond de Toren 
Sinds twee weken is het onder-
houdswerk neergelegd om te 
overwinteren. Tussendoor is het 
wachten op de bollenpracht waar-
van een mooie indruk is achterge-
bleven van vorig jaar. Sinds enkele 
maanden is de zestallige ploeg 
uitgebreid met een dame, waar we 
heel blij mee zijn. Dus bestaat de 
groep nu uit 7 personen waaronder 
2 dames. Toch vragen deze dames 
zich af waarom zich niet meer da-
mes aansluiten om 2 uurtjes op 
dinsdagmorgen gezellig mee te 
doen. Tijdens het koffie drinken 
wordt je helemaal bijgepraat over 
hetgeen zich in het dorp afspeelt. 
Dus als je pas in Andel bent komen 
wonen is het helemaal een mooie 
gelegenheid. Ook worden er re-
gelmatig vragen gesteld door voor-
bijgangers. Zoals de vraag wie toch 
die correct uitziende mevrouw is 
die bijna wekelijks met kladblok en 
pen in de aanslag aantekeningen 
maakt tijdens het werk en dan weer 
vriendelijk groetend vertrekt. Onze 
grappenmaker vertelt dan dat zij bij 
de gemeente werkt en onze ge-
werkte uren bijhoudt. Maar dat ge-
looft niet iedereen en dus wordt 
verteld dat zij de gebiedsbe-
heerster van de gemeente is en 
Andel valt onder haar gebied. Niet 
te verwarren met de gebiedsregis-
seur dhr. Emile Dijkstra. Omdat de 
groep weer aan de slag moet, wor-
den meerdere vragen ontweken en 
geven tot slot aan dat zij in ieder 
geval iemand is die doet wat zij 
belooft en dat daar heel goede er-
varingen mee zijn. Eigenlijk is dat 
gegeven niet volledig zodat haar 
gevraagd gaat worden of zij in de 
volgende uitgave wat nader in zal 
gaan wat haar taken inhouden. 

Misschien is het dan interessant 
om haar ook een keer aan te spre-
ken. Haar naam is Monique Groe-
nevelt. Wordt vervolgd. 
 
Er is nog een groep die overwintert 
en dat zijn de Jeu de Boulers. Wat 
een uitkomst dat er nu 2 banen zijn 
aangebracht. Niemand van de ge-
middeld 17 aanwezigen hoeft nu te 
wachten tot ze aan de beurt zijn. 
Wil je ook eens weten hoe het al-
lemaal reilt en zeilt bij de organisa-
tie, geef dan je mailadres en/of 
telefoonnummer door aan 
dickyschmidt@outlook.com. 
Volgend jaar krijg je dan automa-
tisch een uitnodiging voor een 
proefles om te bezien of het je 
aanspreekt. Niet gegooid is altijd 
mis! 
 
Kernbezoek aan Andel 
Als de situatie m.b.t. Corona verbe-
tert, staat een bezoek van een af-
vaardiging van de raad van de ge-
meente Altena gepland op 19 ja-
nuari 2021. 
De Dorpsraad denkt mee over een 
locatie en een leuk programma. 
Hier kun je dan b.v. denken aan 
een wande-
ling/fietstocht/presentatie. 
Verder wordt nagedacht welke per-
sonen/organisaties niet mogen 
ontbreken tijdens dit kernbezoek. 
 

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 
 
 
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.  
 
Online quiz vrijdag 20 november, 
aanvang 19.30 uur. 
Op vrijdag 20 november organise-
ren wij een online quiz voor de 
mensen thuis. Een quiz die je sa-
men met je gezin kunt doen en 
waarbij allerlei vragen voorbij gaan 
komen. De quiz bestaat uit een 
fotoronde, een muziekronde en 4 
vragenrondes. 
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ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg) 
 
Duur van de quiz is ongeveer 2 
uur. Houd er wel rekening mee dat 
het in totaal iets langer zal duren 
i.v.m. uitleg en uitslag etc. 
De inschrijving start per direct. Om 
uw team in te schrijven stuurt u een 
mail naar info@ovjuliana.nl o.v.v. 
naam, teamnaam, e-mailadres en 
rekeningnummer. De kosten voor 
deelname zijn € 5,- per adres. De 
instructie om online deel te nemen 
en details over de betaling ontvangt 
u op de quizavond om 19.30 uur. 
De quiz start om 20.00 uur.  
Wij hopen op een groot aantal 
deelnemers om veilig, thuis met het 
eigen gezin een leuke avond te 
hebben. De winnaar ontvangt van 
ons een leuke prijs! 
 
Sinterklaas surprise 5 december 
18.00/19.00 uur 
Voor alle kinderen!!! Op Sinter-
klaasavond, zaterdag 5 december, 
komen wij langs met een verras-
sing. Houd rond de klok van 18/19 
uur de straat in de gaten en houd je 
oren open, want misschien komen 

wij wel bij jullie langs. Wat de ver-
rassing is, blijft natuurlijk een ver-
rassing, maar wij beloven jullie dat 
wij ons best gaan doen er toch een 
heerlijk avondje van te maken. De-
ze activiteit is onder voorbehoud 
i.v.m. de meest recente maatrege-
len.  
 
Sinterklaasjacht 
Bij deze Aktu-Ael zit een leuke Sin-
terklaas kleurplaat. Deze kleurplaat 
zal ook komen te liggen bij de Spar 
en Drogisterij Verbeek. Wij vragen 
alle basisschoolleerlingen deze 
kleurplaat op jullie best in te kleu-
ren. Hang deze zichtbaar voor het 
raam en versier de boel met Sin-
terklaas items zoals slingers, mij-
ters en pepernoten. Maak een leu-
ke foto van je kleurplaat achter het 
raam, upload deze bij het evene-
ment Sinterklaasjacht op Facebook 
of gebruik de hashtag 
@Oranjevereniging Juliana Andel 
en wie weet win jij wel 1 van de 3 
prijzen welke er te winnen zijn. Wij 
zullen de prijs via Facebook be-
kend maken en via een persoonlijk 
bericht contact opnemen voor het 
bezorgen van de prijs.  

Juliana’s kerstboom vanaf 7 de-
cember 
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 bezor-
gen wij huis aan huis Juliana's 
kerstbal. Hierop schrijf je waar jouw 
gedachten naar uitgaan en hierna 
hang je de kerstbal in Juliana's 
Kerstboom bij de Romboutstoren. 
Natuurlijk houd je ook hier rekening 
met de geldende maatregelen en 
ga je met respect om met Juliana's 
kerstbal van anderen.  
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ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg 2) 
 
We hopen dat Juliana's Kerstboom 
vol komt te hangen. Jij doet toch 
ook mee? 
 
Blijf ons volgen op Facebook en 
Instagram 
Like onze Facebookpagina Oranje-
vereniging Juliana en volg ons op 
Instagram om zo op de hoogte te 
blijven van de laatste nieuwtjes en 
evenementen door ons georgani-
seerd. Suggesties en vragen kunt u 
altijd mailen naar in-
fo@ovjuliana.nl of neem contact 
op met één van onze bestuursle-
den.  
 
Namens bestuur OV Juliana 
Arnoud Verhoeven 
 

 
Lekker slapen….. 
Deze keer een stukje van uw fysio-
therapeut over slapen. Naast be-
wegen is goed slapen ook belang-
rijk: goede ontspanning van ons 
lichaam is belangrijk en bereiken 
we door goed slapen en een rusti-
ge ademhaling. 
Een goede nachtrust bereikt u als u 
voldoende uren slaapt en de slaap 
van goede kwaliteit is. Het aantal 
uur varieert per leeftijd en per per-
soon en ligt bij een volwassen per-
soon tussen de 7 en 9 uur. 
Daarnaast is de kwaliteit van de 
slaap belangrijk: hoe slaapt u in en 
slaapt u door? 
Dat is in orde als u binnen 30 minu-
ten in slaap valt, niet meer dan 
eens per nacht wakker wordt en 
minder dan 20 minuten wakker ligt 
om weer in te slapen. 
Sommige mensen wijken hier van-
af, maar ervaren toch geen pro-
blemen, dat kan want een goede 
nachtrust is ook individueel.  
 
Slaap is goed voor ons lichaam: 
het lichaam herstelt ‘s nachts en 
bouwt weer op in energie. Ook voor 
onze emotie, afweersysteem en 
cognitie (o.a. onderhoud van de 
hersenen) is een gezonde slaap 
belangrijk.  

Een goede slaap is eigenlijk een 
leefstijlfactor. Langdurig slecht sla-
pen kan leiden tot: 
- Gewichtstoename en daardoor 

hoger risico op obesitas 
- Verhoogde bloedsuiker,  ver-

hoogde kans op beroerte en 
hartfalen  

In Nederland zijn er behoorlijk wat 
mensen die slaapproblemen 
hebben. Veel voorkomende oor-
zaken daarvan zijn: 

- Teveel inspanning voor het sla-
pen gaan 

- Roken 
- Alcoholgebruik 
- Voeding 
- Stress 
- Lichamelijke klachten 
- Social media gebruik 
- Beroepen zoals ploegendienst, 

jetlag etc.  
 
Wilt u dus gaan werken aan een 
goede nachtrust dan zijn er zeker 
punten om op te letten: 
- Zorg voor een koele, donkere, 

geluidsarme slaapkamer  

- Beweeg, maar niet te kort voor 
het slapengaan 

- Neem vanaf begin van de mid-
dag geen koffie, alcohol of nico-
tine meer  

- Geen licht van tv, tablet of tele-
foon een uur voor het slapen-
gaan 

- Geen moeilijke gesprekken 
meer aangaan 

- Een warme douche nemen 
- Vaste rituelen voor het slapen 

gaan instellen 
- Vaste tijden hanteren en in het 

weekend maximaal 1,5 uur uit-
slapen 

- Geen dutjes overdag  
 
Als u niet kunt slapen helpt het om 
even op te staan, wat te lezen of 
drinken en vervolgens weer naar 
bed te gaan.  
 
 

Stress: 
Stress is een belangrijke factor die 
de slaap behoorlijk kan verstoren. 
Soms helpt het om elke dag een 
vast piekerhalfuur in te plannen en 
daarbuiten geen zorgen toe te la-
ten. Als u merkt dat het u zelf niet 
lukt om van uw slaapproblemen af 
te komen is er hulp .Vraag gerust 
aan uw huisarts of fysiotherapeut 
zodat we voor u een persoonlijk 
advies kunnen opmaken. 
 
Slaap lekker! 
 
 

Een berichtje van PCOB  
afdeling-Andel.  
Door de aangescherpte regels 
hebben wij de ledenmiddagen in 
november en december moeten 
annuleren. Voor de 
Kerst/adventsviering zijn we nog 
iets aan het bedenken, wat dat 
wordt kunt u, als leden, lezen via 
onze nieuwsbrief  bij het magazine 
van december.  
 
De heer Ad de Graaf vertegen-
woordigt ons bij het Senioren Plat-
form Altena, zij maken zich sterk 
voor de belangen van senioren 
binnen Altena. Zo zijn de volgende 
punten aan de orde gekomen:  

 De buurtbus rijdt sinds de uitbraak 
van corona niet meer, de alterna-
tieven die er zijn hebben zij voor 
het voetlicht gebracht. 

 Ze zijn deel uit gaan maken van de 
klankbordgroep harmonisatie be-
graafplaatsen. 

 Bij de harmonisatie subsidiebeleid 
hebben zij contact gezocht met alle 
raadsleden om te voorkomen dat 
de subsidie voor ouderenbonden 
dramatisch zouden dalen. 

 Een uitnodiging van wethouder 
Jorritsma om verder te praten over 
de toekomst, ligt op de plank en 
daar zal zeker gehoor aan worden 
gegeven.  
Hebt u nog punten die u bij het 
Senioren Platform Altena of bij de 
gemeenteraad, aan wilt kaarten, 
dan horen wij dat graag. 
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PCOB (vervolg) 
 
Ook landelijk blijft KBO/PCOB ac-
tief. In plaats van Manon Vander-
kaa is nu dhr. Marcel Sturkenboom 
interim-voorzitter. Zijn motivatie 
kunt u lezen via internet op de 
nieuwsbrief van KBO/PCOB. Houd 
deze nieuwsbrief in de gaten, er 
staat regelmatig informatie op over 
de werkzaamheden van het be-
stuur en bovendien tips welke ons 
als senioren kunnen helpen.  
Hebt u vragen of wilt u lid worden, 
dan kunt u altijd terecht bij Adri van 
Breugel (voorzitter) tel. 0183-
442013 of Nellie Hobo (secretares-
se) tel. 0183-442340. 
 
Even een klein stukje nostalgie. 
November  -  Slachtmaand. 
Kunt u het zich nog herinneren? In 
november werden de opgefokte 
varkens geslacht. In sommige re-
gio’s al in oktober. Aan het begin 
van het jaar werd een biggetje ge-
kocht. Velen in het dorp hadden 

een varkensstal. Al het afval van 
het eten werd aan het varken ge-
geven, daarbij nog wat krachtvoer. 
Natuurlijk werden  regelmatig klei-
ne aardappeltjes gekookt en het 
varken voorgezet. Af en toe pikte ik 
zo’n aardappeltje als het nog warm 
was. Beetje zout er op en smullen 
maar. Maanden gingen voorbij, 
elke dag voeren, kijken tot het 
zwaarder werd en wachten tot het 
tijd was voor de slacht. Bijna elke 
dag was het dan raak. Dan kwam 
’s morgensvroeg de slachter, het 
varken werd gedood, gebrand en 
opgehangen aan een ladder. De 
slachter sneed het beest vakkundig 
aan stukken en haalde er alles uit 
wat bruikbaar was, dat was heel 
veel. Dan begon het feest. Het vet 
werd uitgebakken en de kaantjes, 
die dan overbleven, waren een 
lekkernij op de boterham. De vol-
gende dag naar de buren. Daar 
was het dan weer slachtfeest. We 
zien het nu niet meer gebeuren. 
Allereerst hebben de bewoners van 

de dorpen meest geen var-
kens meer en bovendien hy-
giëne enz. Het kan tegen-
woordig niet meer. Jammer! 
 
Namens het bestuur 
Adri van Breugel 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u ons team komen versterken? 
“Wees welkom” 
 
Kern: Voor de kern Woudrichem 
zijn we op zoek naar maaltijdvrijwil-
ligers. 
Omschrijving: Vele handen be-
zorgen warme maaltijden! 
De maaltijdservice is er op gericht 
om tussen de middag een warme 
maaltijd bij de klant te bezorgen. 
Vooral het contact met de klant is 
belangrijk. De klanten zijn mensen 
die niet meer zelfstandig kunnen 
koken of het eten niet kunnen op-
warmen. Zij wonen nog wel zelf-
standig, al dan niet met wat hulp. 
Voor sommige klanten is het elke 
dag een hoogtepunt wanneer de 
vrijwilliger op de stoep staat; even 
kletsen en contact hebben. Dit is zo 
belangrijk. De vrijwillige maaltijd-
chauffeurs hebben een belangrijke 
signaleringsfunctie. De vrijwilliger 
zal de coördinator van de maaltijd-
service op de hoogte brengen 
wanneer hij of zij zich zorgen 
maakt om een klant. Zo signaleren 
zij en kunnen ze zo nodig tijdig hulp 
inschakelen. 
‘Als je met veel mensen iets 
aanpakt, dan wordt werk altijd 
minder belastend en nog gezellig 
ook!’. 
Achter elke maaltijdchauffeur staat 
een team. 



TREMA (vervolg) 
 
De vrijwillige maaltijdchauffeurs 
helpen elkaar om elke dag iemand 
klaar te hebben staan. Zij bezorgen 
warme maaltijden vanuit de keuken 
van de Lemmenskamp. Iedereen 
mag zich aanmelden voor het be-
zorgen van warme maaltijden. En 
komt het een keertje niet goed uit? 
Er is altijd wel iets te regelen en te 
ruilen met een collega vrijwilliger.  
Zo blijft het voor iedereen leuk om 
te doen! 
 
Werktijden/Periode: Rond het 
middaguur, één keer per week. 
Gewenste vaardigheden: U bent 
in het bezit van een rijbewijs en 
een auto. 
Verzekering: Ja 
Onkostenvergoeding: U ontvangt 
een kilometervergoeding voor vrij-
willigers van € 0,32 p/km vanaf uw 
huisadres. 
 
Mocht u interesse hebben, dan 
mag u altijd even informeren.  
Contactpersoon Anne-Marie van 
der Vliet  
Trema Welzijn  Tel: 0183 408444  
Anne-marie.vander.vliet@trema.org  

 
 
ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
Intocht Sinterklaas 
In overleg met OV De Linden is 
besloten dat, vanwege het corona-
virus, er dit jaar ook in Andel geen 
intocht van Sinterklaas plaatsvindt. 
Dit in verband met het moei-
lijk/onmogelijk kunnen handhaven 
van de coronamaatregelen.  
 

Horizons 
 
Helaas hebben we ons project Ho-
rizons moeten verplaatsen naar het 
voorjaar van 2021. Onder de huidi-
ge omstandigheden is het niet 
haalbaar om met Kerst een mooi 
optreden te laten zien. We gaan 
ons nu focussen op het voorjaar 
van 2021. Door corona hebben we 
dit jaar weinig concerten kunnen 
geven. Door een concert op te ne-
men en uit te zenden op TV kun-
nen mensen toch genieten van 
onze muziek. De horizon staat voor 
AFC als hoop en licht in deze moei-
lijke tijd. We zijn erg blij om voor 
het eerst sinds januari weer een 
mooi project neer te zetten.  
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 
 
 
 

UITERSTE 
INLEVERDATUM KOPIJ : 

2  DECEMBER  2020 
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ANDELS FANFARE 
CORPS (vervolg) 
 
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 
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