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AKTU-AEL
‘Vrienden van Aktu-Ael’
21
Seizoen 2018 - 2019
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.
Redactie Aktu-Ael

INLEVERDATA KOPIJ
VOOR 2019
Dit zijn de data voor het inleveren
van de kopij in 2019.
3 april 2019
8 mei 2019
5 juni 2019
4 september 2019
2 oktober 2019
6 november 2019
4 december 2019
Kees en Ria van der Linden

ONDERNEMERS
VERENIGING DE LINDEN
Na een succesvol buffet en Romboutsprijs uitreiking, zijn we als
bestuur al weer verder aan het
nadenken over de volgende activiteiten.
Allereerst gaan we als ondernemers op bezoek bij schoenfabriek
Durea in Drunen, op dinsdagmiddag 16 april a.s. om 14.00 uur.
Vooraf gaan we lunchen bij eetcafé Het Zwaantje in Genderen vanaf 11.30 uur. Mocht u nou als ondernemer weleens kennis willen

maken met de ondernemers van
De Linden, dan bent u uitgenodigd om mee te gaan. Van iedere
ondernemer vragen we een bijdrage van € 25,- per persoon.
Daarna beslist u of u lid wilt worden.
Er zijn tradities waar we niet vanaf
willen, omdat het elk jaar weer
een succes is. Zo ook het eieren
zoeken in een deel van het dorp
door schoolkinderen. Op de zaterdag voor Pasen zijn er weer
een aantal eieren verstopt en bij
inlevering van dat ei ontvang je
een prijsje. In de volgende AktuAel zullen we de adressen van
ondernemers melden waar jullie
het gevonden ei kunnen inleveren.
De temperaturen zijn al een paar
keer richting de 20 graden geweest en dat doet al aan de zomer denken, alhoewel 1 zwaluw
maakt nog geen zomer. We hebben de gemeente Altena erop
gewezen dat de ballenlijn die het
diep gedeelte moet markeren bij
het strandje, helemaal stuk is.
Vorige winter was hij niet heelhuids door de vorstperiode gekomen, maar nu is het helemaal
kapot. De gemeente heeft beloofd
om hier voor het zwemseizoen
wat aan te doen. We zullen het
volgen en hen zo nodig hier aan
herinneren. Ook voor de muziekkiosk zullen we zorgen, dat hij
weer helemaal spic en span de
zomer in kan.
Namens bestuur OV De Linden
Ad de Graaf, voorzitter

DE 80 VAN ALTENA
Vrijdag 5 april a.s. start de 80 van
Altena. De wandelaars komen ook
door Andel. Bij drogisterij Verbeek
is er een tentje, waar heerlijk genoten kan worden van een kop

koffie, thee met iets lekkers erbij.
Zowel zoet als hartig. Kom gezellig de wandelaars aanmoedigen
en steun buurtvereniging Beatrixstraat-Hoge Maasdijk. De eerste
wandelaars worden rond 4.30 uur
verwacht. Dit gaat vrijwel de hele
dag door. Voor de vroege vogels
staan we ook klaar! Rond 15.00
uur sluiten we de tent. Van harte
welkom allemaal!
Corine Timmermans

De lopers van ‘De 80 van Altena’,
komen op 6 april a.s. langs bij
Drogisterij Verbeek, waar ‘s morgens om 8.00 uur het koor ‘Van
alles Wâ’ de lopers een warm en
zingend welkom heet en hopen zo
de lopers te kunnen ondersteunen
bij het verder afleggen van de
tocht.
Dit jaar staan er nog diverse optredens gepland en dat stemt ons
tot grote vreugde. We zijn bij diverse korenfestivals en in november 2019 is ons 15 jarig jubileum,
maar daar later meer over in een
volgende Aktu-Ael.
Heeft u weleens serieus gedacht
om mee te komen zingen? Kom
gerust eens langs, voel je welkom.
Namens het koor,
Ria van der Linden

EET U MEE?
Op zaterdag 23 maart 2019 gaan
we weer met elkaar aan tafel. (een
week vervroegd i.v.m. de Aelse
Dorpsquiz). Gezellige maaltijden
met mensen uit uw eigen omgeving
en genieten van elkaars gezelschap! Georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Andel. De
maaltijden zijn bedoeld voor alle
mensen uit Andel (ongeacht geloofsovertuiging) die regelmatig
alleen aan tafel zitten. Dit kan iedereen zijn, zowel jong als oud,
daarom is de activiteit niet leeftijdgebonden. De maaltijden worden
verzorgd door enthousiaste vrijwilligers!
Die eerstvolgende avond staat gepland op zaterdag 23 maart 2019,
aanvang: 17.30 uur (inloop vanaf
17.15 uur), locatie: De Schutskooi
(Geref. Kerk) Andel, kosten: € 8,Wilt u graag komen eten, dan kunt
u zich vóór dinsdag 19 maart
2019 aanmelden bij Ineke van Til-

burg, tel. 0183-442224 of per
mail: inekejohan@live.nl

Brakel, en het thema luidt: “Wat
een liefde!”

Lijkt het u leuk om eens wat te eten
klaar te maken, vrijwilligers zijn
meer dan welkom! Ook dan kunt u
zich opgeven op bovenstaand telefoonnummer of via de mail.

Muzikale medewerking in deze
dienst zal worden verleend door
bewoners van de Regenboog en
het Kinderkoor Immanuel o.l.v.
Wilma de Haan.

Ineke van Tilburg

We hopen op een fijne dienst. Na
afloop is er nog gelegenheid om
gezellig met elkaar na te praten,
onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.
Cora Antonides

AANGEPASTE
KERKDIENST
Zondagmiddag 31 maart a.s. is er
een aangepaste kerkdienst met en
voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Hervormde
kerk te Brakel (Marktplein 4). De
dienst begint om 15.00 uur !!!
Voorganger is Ds. H. Belder uit

EVENEMENTEN KALENDER
MAART 2019

16 Sparta ’30: Feestavond t.b.v.
‘Samenloop voor Hoop’.
17 Geref. Kerk: Jeugddienst - Wouter Schraven.
20 PCOB: Mevr. Zimmer-Koopsom vertelt:
‘Humor in de trouwzaal’.
22 AFC: Paaskoekenactie jeugd AFC.
22 Bike Team Andel: Bingo 4 Duchenne,
De Jager te Giessen, aanvang 20.00 uur.
23 Eet u mee? De Schutskooi - 17.15 uur.
25 De Notenhoff: Liedjes van toen.
27 – 28
Geref. Kerk: Kleding verkoop.
30 OV Juliana: D’n Aelse Dorpsquiz.
30 AFC: Try-out concert jeugd- en groot orkest.

APRIL 2019

4 Sparta ’30 Jeugdcie.: Paasactie.
6 AFC: Open Nederlandse Fanfare
Kampioenschappen in Drachten.
7 Geref. Kerk: Jeugddienst met Wim Grandia.
8 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
9 De Notenhoff: Samen aan tafel.
10 PCOB: Ds. A. de Ruiter vertelt:
‘De kruisweg’ (Pasen) a.d.h.v. knipkunst.
11 Dorpsraad Andel: Ledenvergadering in
’t Buitenhoff + presentaties.
13 Geref. Kerk: Enveloppenactie.
13 AFC: Gouden Spiker Festival (Ureterp-Fr)
Jeugdorkest.
13 Herv. Gem.: Lentefair door vrouwenvereniging.
14 Herv. Gem.: Kinderdienst, 17.00 uur met
ds. B.J.W. Ouwehand.
14 Geref. Kerk: Passiedienst, 18.30 uur m.m.v.
Interk. Gospelkoor Inspiration uit Dordrecht.
17 De Notenhoff: Kledingverkoop.
27 OV Juliana: KONINGSDAG.
28 Gezamenlijke kerken: Testdienst.

MEI 2019
6 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
8 PCOB: Dhr. B. van Brakel: Wensambulance.
12 Geref. Kerk: Jeugddienst - Christian Verwoerd.
14 De Notenhoff: Samen aan tafel.
18 Geref. Kerk: Pannenkoekenrestaurant.
21 mei t/m 24 mei
Sparta ’30: Avond4daagse.
25 Eet u mee? De Schutskooi - 17.15 uur.
26 Herv. Gem.: Jongerendienst, 18.00 uur met
ds. B.J.W. Ouwehand.

JUNI 2019
1 Geref. Kerk: Autowassen.
3 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
8 AFC: Aelse Dag.
8 Sparta ’30 Jeugdcie.: Stand Aelse Dag.
11 De Notenhoff: Samen aan tafel.
11 PCOB: Middagreisje, bestemming ?
15 St. Sport & Spel: TRUCKERDAG.
18 Sparta ’30 Jeugdcie.: Afsluitweekend.
28–29 Samenloop voor Hoop Altena.

JULI 2019
8 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
9 De Notenhoff: Samen aan tafel.
13 AFC: Afsluiting seizoen 2018/2019.

AUGUSTUS 2019
12 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
13 De Notenhoff: Samen aan tafel.

SEPTEMBER 2019
8-9 t/m 14-9
Bike Team Andel: Duchenne Heroes.
9 De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
10 De Notenhoff: Samen aan tafel.
18 De Notenhoff: Kledingverkoop.
28 De Notenhoff: Dorpsontbijt / Burendag.
Vet gedrukt = nieuw

Aelse Dag
Zaterdag 8 juni is de Aelse Dag,
met natuurlijk de hele dag het gezellige terras met verschillende
lekkere hapjes en drankjes bij de
Romboutstoren, de jaarlijks terugkerende warenmarkt en voor het
tweede jaar een rommelmarkt.
De lente is weer in aantocht en de
traditionele
‘GROTE
VOORJAARSSCHOONMAAK’ staat weer
voor de deur. Ramen en deuren
gaan weer wagenwijd open, zolders worden opgeruimd en kasten
worden binnenstebuiten gekeerd.
Het winterstof wordt weggepoetst
en oude spullen worden vervangen
door nieuwe. Ook de schuurtjes
worden weer eens goed onder
handen genomen. Afval wordt naar
de daarvoor bestemde plaatsten
afgevoerd tot alles weer ‘spic en
span’ is. Wat overblijft zijn de nog
bruikbare tweedehands spulletjes!
Geen grote voorjaarsschoonmaak,
maar wel oude bruikbare ‘rommel’
die u wilt verkopen?
Iedereen kan 8 juni deelnemen aan
de rommelmarkt, om voor zijn of
haar ‘afdankertjes’ een nieuwe eigenaar te vinden. De inschrijving
voor een grondplaats van 4 meter,
waar de te verkopen spullen uitgestald kunnen worden, bedraagt €
5,-. De voorwaarden en het inschrijfformulier voor deelname aan
de
rommelmarkt
staan
op
www.aelsedag.nl bij contact.
Wilt u deelnemen aan deze rommelmarkt, stuur dan het juiste, volledig ingevulde formulier naar
Marktmeester, Burg. Scholtenlaan
2a in Andel of via mail naar
marktmeester@aelsedag.nl.

Bezoek voor meer informatie over
de Aelse Dag onze website
www.aelsedag.nl of volg ons op
facebook Aelsedag Andel.
Arja van Herwijnen

ANDELS FANFARE
CORPS
Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen
Op 5 en 6 april 2019 organiseert
Stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen het ONFK.
Fanfares strijden in 5 divisies mee
om de titel van Nederlands Fanfare
Kampioen! In alle divisies wordt
één verplicht werk gespeeld en een
geblindeerd juryteam beoordeelt de
gespeelde werken.
Andels Fanfare Corps speelt zaterdagavond 6 april, tijdens de Open
Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in schouwburg De Lawei,
Laweiplein 1 in Drachten. Het verplichte werk ‘In Other Words’ van
Marco Pütz, zal ten gehore worden
gebracht. Hoe laat AFC aan de
beurt is wordt via een loting, rond 6
uur die middag bepaald.
Natuurlijk vinden de leden van Andels Fanfare Corps het fijn als er in
De Lawei in Drachten zoveel mogelijk AFC-supporters zitten. Mensen die met de bus mee willen
kunnen zich aanmelden via info@andelsfanfarecorps.nl.

ORANJEVERENIGING
JULIANA
D’n Aelse Dorpsquiz 2019, zaterdag 30 maart 18.00 uur
De inschrijving voor de 3e editie
van D’n Aelse Dorpsquiz is inmiddels gesloten. Liefst 27 teams hebben zicht aangemeld. Een aantal
waarmee de organisatie ontzettend
blij is. Leuk om te vermelden zijn
de 3 nieuwe teams die voor de
eerste keer mee zullen doen. De
werkgroep is volop bezig geweest
om voor jullie weer een verrassend,
origineel quizboek samen te stellen
met vragen die voor alle doelgroepen geschikt zijn. De voorbereidingen voor de 3e editie van D’n Aelse
Dorpsquiz lopen langzaam op zijn
eind en het quizboek gaat bijna
naar de drukker. Op zaterdag 30
maart 2019 om 18.00 uur zal de
showroom bij Van Willigen open
zijn voor de teamcaptains. Stipt
18.30 uur zal het quizboek uitgereikt worden. Op onze website
www.aelsedorpsquiz.nl vind je
alle informatie die je nodig hebt
over onze Dorpsquiz. Like ook onze
Facebookpagina
www.facebook.com/Aelsedorpsq
uiz/ om op de hoogte te blijven van
de laatste nieuwtjes en tips.
Programma
feestweek
2019
woensdag 24 april t/m zaterdag
27-april
Wij zijn als bestuur zeer verheugd
met het gevarieerde programma
dat in 2019 in de feestweek zal
plaatsvinden. Wij zijn van mening
dat we voor jong en oud een aantal
leuke activiteiten hebben georganiseerd en we hopen u dan ook allen
te mogen begroeten tijdens onze
festiviteiten van woensdag 24 april
t/m zaterdag 27 april in- en om de
feesttent bij de Romboutstoren.

ORANJEVERENIGING
JULIANA (vervolg)
Uiteraard verschijnt er weer een
programmaboekje waar we uitgebreid in zullen gaan op onze activiteiten en hoe er aangemeld kan
worden. Hieronder alvast een korte
samenvatting wat we zullen gaan
doen.
Woensdag 24 april: 55+ reis
Dit jaar zullen we weer een mooi
uitstapje gaan maken. Een busreis,
gecombineerd met een boottocht
en heerlijk eten. De boottocht zal
plaatsvinden op de Zuid Willemsvaart bij Engelen. Het avondeten
zal plaatsvinden in de tent. Details
over aanmelden en tijdstippen zullen in ons programmaboekje bekend worden gemaakt.
Woensdag 24 april: Tentbingo;
tent open 19.30 en aanvang bingo 20.00 uur
De bingo van het jaar is weer terug.
De tentbingo staat garant voor
spanning terwijl de nummers worden opgenoemd. Wie roept als
eerste Bingo en gaat er vandoor
met een mooie prijs? De prijzen
staan allemaal in het teken van het
voorjaar/zomer en natuurlijk ontbreken de levensmiddelenmanden
ook niet! Een boekje kost € 15,-.
Donderdag 25 april: Feestelijke
afsluitavond met prijsuitreiking
Dorpsquiz. Aanvang 20.00 uur,
entree gratis.

De organisatie van de Dorpsquiz
heeft 3 weken de tijd om alle quizboeken na te kijken en te beoordelen. De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de
afsluitavond van D’n Aelse Dorpsquiz, die op donderdag 25 april
2019 gehouden zal worden in de
feesttent bij de Romboutstoren.
Welk team gaat er met de hoofdprijs en de wisselkaai van door?
Tijdens deze avond zal er ook op
een leuke manier teruggeblikt worden op de eerste editie van D’n
Aelse Dorpsquiz. Na de prijsuitreiking rond 22.00 uur mogen de
voetjes uiteraard van de vloer.
Vrijdag 26 april: Tent=Tent, tent
open 20.30 uur
De
inmiddels
legendarische
tent=tent avond organiseren we
met veel plezier, ook dit jaar!! De
avond om heerlijk bij te kletsen met
iedereen die je vaak of minder vaak
ziet. DJ Ted zorgt voor de muziek
om ons allemaal een TOP avond te
bezorgen. Verzoeknummers kunnen ingediend worden!!
Zaterdag 27 APRIL: KONINGSDAG
De dag waar het allemaal om draait
en die we met elkaar doorbrengen.
We hebben een dagprogramma
samengesteld waarvan we hopen
dat het u en jou uitnodigt om zoveel
mogelijk aanwezig te zijn.
Vlag uitsteken / Klokluiden
Deze ochtend begint met het uitsteken van de vlag. Onze nationale

kleuren rood/wit/blauw en onze
oranje wimpel mogen de hele dag
heerlijk wapperen. Steekt u hem
ook uit? Om 8.00 uur zal de klok
luiden om de Andelnaren wakker te
maken.
Dorpsontbijt 8.30 uur.
We bouwen de traditie graag verder op door Koningsdag te beginnen met het dorpsontbijt. Laten we
met elkaar de dag beginnen onder
het genot van een uitgebreid ontbijt!! En we vergeten uw gebakken
eitje zeker niet, we maken het klaar
terwijl u wacht……
Aubade 10.00 uur
Na het ontbijt gaan we met elkaar
naar de aubade, welke start rond
10.00 uur. We brengen een aubade
aan ons Koningshuis door de bekende liederen te zingen, waarin
natuurlijk het Wilhelmus niet ontbreekt. We besteden speciaal aandacht aan de eventuele gedecoreerden uit Andel. Een speciaal
verzoek aan de kinderen of ouders
met kinderen om hierbij aanwezig
te zijn.
Kinderactiviteit 11.00 uur
Net zoals elk jaar zal er na de aubade een leuke activiteit plaatsvinden voor de kinderen. Kom met al
je vrienden, familie, ouders, opa en
oma naar het dorpsplein! Wat we
gaan doen zal vermeld staan in ons
programmaboekje.

ORANJEVERENIGING
JULIANA (vervolg 2)
Feest DJ Julian vanaf 15.00 uur
Feest DJ Julian zorgt vanaf 15.00
uur voor DE muziek voor alle leeftijden. Hij maakt er samen met jou
een feest van. Dus de kleintjes
krijgen hun muziekstijl, de jeugd
van tegenwoordig hun eigen razend populaire rappers, de smartlappen liefhebber de smartlap en
de 80's en 90's zullen zeker niet
ontbreken. Spicegirls, Ronnie Flex,
Kinderen voor Kinderen, Mental
Theo, Oasis, André Hazes jr. en sr,
Boef, K3, Backstreet Boys. Alles
komt voorbij als jij het maar bedenkt! Dus met elkaar de voetjes
van de vloer om er een onvergetelijke middag en avond van te maken!
Barbecue 16.00 uur
Geen zin om te koken deze dag en
wel zin in lekker eten speciaal voor
u klaar gemaakt? Kom naar onze
barbecue op het plein om te genieten van een goed stuk vlees, een
rijk gevulde salade en brood en
sausjes om het mee af te maken.
Schuif maar aan de lange tafel en
geniet van de sfeer om je heen!!
Ael ontmoet Ael terugblik en
website
Op 18 januari heeft de nieuwste
editie van Ael ontmoet Ael plaatsgevonden in ‘t Buitenhoff. De bezoekers werden bijgepraat over wat
er met de foto’s en video’s gebeurd
is die de afgelopen jaren zijn verzameld. Een aantal foto’s zijn verder uitgelicht. Bezoekers werden
gevraagd om te reageren op deze
foto’s en dit leverde prachtige verhalen van vroeger op.
De website is vanaf deze avond
live gegaan en wij willen iedereen
uitnodigen om hier een kijkje te
nemen
op
www.ael-ontmoetael.nl. Bijna 18.000 foto's zijn hier
te vinden die betrekking hebben op
Andel in het algemeen en zijn bewoners in het bijzonder. Voor velen
daarom een feest van herkenning.
Om op de website te komen moet u
wel inloggen. Het inlogscherm vindt
u in de rechterbovenhoek, na inloggen verschijnen er dan meerdere opties. De gebruikersnaam is:
Andel en het wachtwoord: 2019.

Vergeet u ook niet om uw reactie
achter te laten onder de foto? (u
scrolt hiervoor iets omlaag op de
foto pagina). Veel kijkplezier!
Like onze Facebookpagina Oranjevereniging Juliana!
Sinds een aantal maanden hebben
wij een nieuwe Facebookpagina:
www.facebook.com/Oranjevereni
gingjulianaAndel/.
Wij roepen iedereen op om onze
pagina te liken om zo op de hoogte
te blijven van ons laatste nieuws of
om nog eens terug te kijken op
onze evenementen. Op deze pagina zijn ook een groot aantal foto’s
te vinden van de feestweek 2018.
Nog geen lid van de Oranjevereniging of wijzigingen doorgeven?
Wij vinden het leuk als u een berichtje achterlaat in ons gastenboek. Suggesties en vragen kunt u
altijd
mailen
naar
info@ovjuliana.nl. Mocht u tevens
nog geen lid zijn van onze vereniging en dit wel willen worden, kunt
u zich aanmelden via onze website
of een mail met uw gegevens
(naam gezinsleden, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum)
sturen
naar
w.steenhoven1@kpnplanet.nl. U
wordt lid per huishouden, dus lidmaatschapsgeld per gezin/ huisadres. Een lidmaatschap kost €13,per jaar per automatische incasso.
Dit e-mail adres kunt u tevens gebruiken om wijzigingen door te geven m.b.t. de ledenadministratie.
Namens bestuur OV Juliana
Arnoud Verhoeven

Beste inwoners van Andel.
In februari is door onvoorziene omstandigheden onze jaarvergadering
niet doorgegaan. Dat is jammer. Nu
staat de volgende ledenmiddag
voor de deur, n.l. woensdag 20
maart. Op deze middag komt mevr.
Zimmer vertellen over “Ernst en
humor in de trouwzaal”. Dit gaat
een leuke gezellige middag worden. Tevens zullen we de jaarverslagen van secretaris en penningmeester bespreken, zodat de be-

langrijkste onderwerpen van de
jaarvergadering toch langs komen
en u vragen kunt stellen.
De ledenmiddag van april wordt
gehouden op DV 10 april a.s. en
Ds. A. de Ruiter zal dan aan de
hand van knipwerk vertellen over
de Kruisweg die onze Heer Jezus
gegaan is.
U bent bij beide middagen van harte welkom. Deze ledenmiddagen
worden gehouden in “De Schutskooi” aan de Beatrixstraat, parkeren kunt u op het terrein aan de
Julianastraat en via die ingang naar
de Schutskooi komen. Vanaf 14.00
uur is de koffie klaar, waarna we
om 14.30 uur beginnen met het
officiële gedeelte.
De meeste senioren maken tegenwoordig gebruik van de PC of IPad,
dat geeft u ook de gelegenheid om
u op de hoogte te stellen van het
werk dat op landelijk niveau wordt
gedaan, zodat de belangen van
ons als senioren, daar worden te
behartigd. Via de website seniorenorganisatie KBO-PCOB kunt u
zich inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief. Vele onderwerpen komen daar aan de orde en
worden onder de aandacht van de
vertegenwoordigers uit de diverse
partijen gebracht. Hierdoor is b.v.
“Waardig ouder worden” na 2 jaar
officieel kabinetsbeleid geworden.
Dit is maar één onderwerp.
Ook over andere onderwerpen kunt
hier lezen en zelfs uw mening over
geven. Dit zijn onderwerpen waar u
als senioren mee te maken krijgt,
zoals huisvesting, verlenging van
uw rijbewijs, maar ook informatie
over de nieuwe media die gebruikt
gaan worden.
Hier kunt u het belang van een
goede senioren belangenbehartiging zien en daardoor geïnspireerd
worden om lid worden van onze
organisatie.
Wij zijn een kleine maar actieve
afdeling die voor onze oudere
dorpsgenoten fijne middagen organiseert, ook uitstapjes realiseert en
in de zomer contacten legt met
bewoners van “De Notenhoff”.
Voor informatie kunt u terecht bij
Adri van Breugel- van Andel voorzitter tel. 0183 442013.
Adri van Breugel

1881, EEN JAAR DAT
MET RAMPSPOED
BEGON, OOK IN ANDEL
door Teus van Tilborg
Eind vorig jaar verscheen voor het
laatst het huis-aan-huisblad Het
Nieuwsblad. Het was de opvolger
van het Nieuwsblad voor het Land
van Heusden en Altena. Een gerenommeerde abonnementenstreekkrant waar menigeen nog goede
herinneringen aan heeft. Er werd
naar uitgekeken: naar de Heusdense krant, zoals hij kortweg
veelal werd genoemd. Jammer dat
hij verdwenen is. De krant werd in
1881 opgericht voor niet alleen het
Land van Heusden en Altena, maar
ook voor de Bommelerwaard en de
Langstraat. In de naam kwam dat
ook tot uiting. Na de Tweede Wereldoorlog verscheen de krant kort
onder de naam Sirene. Het eerste
nummer verscheen op 24 september 1881 en bestond uit twee pagina’s. De krant verscheen aanvankelijk twee keer in de week, op
woensdag en zaterdag. Een abonnement kostte één gulden voor drie
maanden. Ongetwijfeld hadden ook
inwoners van Andel een abonne-

ment. Het leek me aardig om eens
te kijken wat die krantenlezers uit
Andel sinds 1881 konden lezen.
Daarbij beperk ik me niet tot het
Nieuwsblad, maar betrek er ook
andere, in Gorinchem uitgegeven
kranten bij. Die verschenen namelijk al eerder en bevatten ook berichten uit Andel.
Het jaar 1881 begint met veel ellende. Er is een grote watersnood,
die de geschiedenis is ingegaan als
de Ramp van Nieuwkuijk (tekening). Wat was er
aan de hand? Eind
december stijgt het
water naar ongekende hoogte in en
om Den Bosch.
Dijken worden bewaakt, noodmaatregelen getroffen.
Tevergeefs, op 30
december ontstaat
een groot gat in de
dijk bij Nieuwkuijk.
Het gevolg is dat
het kolkende water
ook het Land van Heusden en Altena binnenstroomt. Het water bereikt om acht uur in de avond ook
Andel. Nog wat later is, zo schrijven de kranten, het gehele Land
van Heusden en Altena in feite een
zee. Ik stel me voor in een afzonderlijk artikel nog eens na te gaan
wat precies de gevolgen van deze
ramp voor Andel zijn geweest.
Vooruitlopend daarop al een paar
feiten. Er is een commissie met
burgemeester J.H. van Ouwerkerk
Hzn. als voorzitter die geld inzamelt
voor de slachtoffers. Een van hen,
Gijsbert van Andel, laat via het
hierbij afgedrukte gedicht blijken
hoe dankbaar hij is voor een bijdrage die hij heeft gekregen. Per
boot worden hulpgoederen aangevoerd. Ook naar Andel: broden,
spek, wollen dekens en koffie. In
maart deelt de commissie geld uit
aan inwoners wier huis beschadigd
is. Bedragen die variëren van 13 tot
18 gulden. Dit laatste bedrag gaat
naar iemand wiens huis helemaal
is ingezakt. Het zijn geen hoge
bedragen. De krant vindt dat ook.
“Wat moeten de mensen daarmee
beginnen, te meer daar onze mensen zo ruimschoots gegeven hebben,” wordt kritisch vastgesteld. In
maart is het water zover gezakt dat

op de hoger gelegen gronden de
aardappelen gepoot kunnen worden. De weilanden staan dan nog
voor een deel onder water. Nog
niet alle schade aan de woningen
(voortdurend wordt over huisjes
gesproken) is in april nog hersteld.
Dat is het enige dat dan nog in het
dorp aan het water herinnert. De
oorzaak daarvan is een tekort aan
ambachtslieden,
bouwvakkers
zouden we nu zeggen, omdat er
veel werk te doen is.

Nederland telt in 1881 vijf miljoen
inwoners. Hiervan wonen er in Andel op 1 januari 822, evenveel
mannen als vrouwen: 411.In de
loop van het jaar worden 29 kinderen geboren en vestigen zich 26
personen van buiten de gemeente.
Er overlijden 24 personen, opvallend veel jonge kinderen, en twee
kinderen worden levenloos geboren. Uit de gemeente vertrekken 34
inwoners. Derhalve aan het eind
van het jaar een negatief saldo van
3 personen, waardoor het aantal
inwoners op 819 (408 mannen en
411 vrouwen). Trouwens getrouwd
werd er ook. 8 huwelijken werden
voltrokken.
Scholen
Het dorp heeft twee lagere scholen:
een bijzondere en een openbare.
Als de zoon van A. Naaijen (meneer Naaijen) in ondertrouw gaat,
krijgen beide scholen ter gelegenheid hiervan een gift: respectievelijk 50 en 10 gulden. Voor de armen
schenkt hij 100 gulden. Van het
geld wordt een maaltijd aangericht
waaraan van de bijzondere school
175 kinderen deelnemen en op iets
lekkers worden getrakteerd.

1881, EEN JAAR DAT
MET RAMPSPOED
BEGON, OOK IN ANDEL

Het plaatselijk begrafenisfonds
doet er nog tien gulden bij.

(vervolg)

De Hervormde gemeente zit zonder predikant. Meerdere uitgebrachte beroepen hebben niet het
beoogd resultaat. Daar komt verandering is als een beroep op dominee F. Schook uit Garderen
wordt uitgebracht. Hij neemt het
beroep aan en wordt op 27 november door dominee R.O.C. Aitton uit
Uitwijk bevestigd. Op 5 april 1882
herdenkt Schook 34 jaar predikant
te zijn.

De vijf kasteleins in het dorp krijgen
van de bruidegom 7,50 gulden om
de jongelui te trakteren.
Over kasteleins gesproken. Er is
veel horeca in die tijd. Daar tekent
het dorp zich nu maar schril bij af.
Vermeld wordt dat het aantal
“drankhuizen en tapperijen” elf bedraagt. Daarmee worden de cafés
en slijterijen bedoeld. Volgens de
Drankwet is dit te veel. Het zou
moeten worden teruggebracht naar
drie. Begin 1882 hebben er zeven
een vergunning aangevraagd om
na 1 mei de kleine handel in sterke
drank voort te zetten. Voor het
hebben van een vergunning, moet
aan de gemeente betaald worden.
25 gulden voor elke 100 gulden
huurwaarde of een gedeelte ervan.
Een door burgemeester en wethouders te benoemen persoon
gaat de locaties af om hiervoor een
schatting uit te voeren. Hij krijgt
daarvoor 25 gulden per jaar en als
hij nog een keer terug moet voor
een herschatting, nog een aanvullend bedrag van drie gulden per te
schatten lokaal.
In dit jaar wordt de laatste hand
gelegd aan de bouw van het fort in
Giessen. Andel is daar ook bij betrokken. Er is namelijk een spoorlijn
aangelegd vanaf de Rib naar de
bouwplaats in Giessen. Over dit
spoor worden de materialen aangevoerd. Bij de bouw heeft men te
kampen met een verzakking. Vandaar dat de rails op het fortterrein
zijn opgebroken. In Andel blijven ze
liggen totdat het werk voltooid is.
Storm
Was er aan het begin van het jaar
veel water, aan het eind van het
jaar teistert een zware storm ons
land en ook onze streek. Op de
Merwede tussen Woudrichem en
Dalem komen vijf personen om,
onder andere uit Woudrichem,
doordat het schip waarop zij varen,
zinkt. Vier vaders komen om, vier
weduwen en negentien kinderen
blijven achter. In Andel wordt een
collecte voor de nabestaanden
gehouden die 81 gulden opbrengt.

In de kranten in die tijd staan veel
advertenties van notarissen waarin
ze verpachtingen en publieke verkopingen aankondigen. In Andel
zijn vooral notarissen Van Moock
uit Woudrichem en Jiskoot uit Veen
actief. Andel heeft dan zelf nog
geen notaris. Veel verkopingen en
verpachtingen worden gehouden in
het rechthuis (raadhuis) aan de
Hoge Maasdijk en bij de herberg/veerhuis De Zwaan van J.
Kalis, eveneens aan de Hoge
Maasdijk, maar dan aan het Boveneind. De advertenties van de
notarissen zijn vaak een bron om
perceelsnamen te achterhalen.
Voordat het Kadaster zijn intrede
deed begin 19e eeuw, had bijna elk
perceel een naam in plaats van
een nummer.

Algemene ledenvergadering
2019
Meestal goed bezocht door de leden. Een teken van betrokkenheid
bij de plannen van het bestuur. De
periode rond de verkiezingen was
rustig te noemen, maar geleidelijk
is er vooruitgang te zien in de organisatie bij de gemeente. Wij zullen als Dorpsraad veelal te maken
krijgen met wethouder Tanis. Een
nieuw gezicht aan de horizon en
we kijken uit naar een kennismakingsgesprek, waarin we hem van
dienst kunnen zijn om de kern door

te lichten, voor zover hij dat nog
niet gedaan heeft. In dat gesprek
zullen wij dan ook onze speerpunten presenteren die op ons lijstje
staan. Ook op de ledenvergadering
op 11 april zullen wij deze onderwerpen via beeld toelichten. Ook
hebben we de laatste tijd ons best
gedaan om 2 nieuwe bestuursleden te zoeken. In dat zoeken zijn
we geslaagd en zij fungeren op dit
moment als aspirant bestuursleden, om te ontdekken of zij de
functie interessant vinden om verkiesbaar gesteld te worden.
Presentaties bouwen in Andel 11 april 2019
Wij vinden het weer tijd worden om
u bij te praten over de ontwikkelingen die in het dorp plaatsvinden.
Daarom hebben wij aansluitend
aan de ledenvergadering een
avond belegd in ’t Buitenhoff. Hieronder ziet u in de advertentie de
namen vermeld staan met verdere
gegevens. Ook zijn we blij met de
toezegging dat wethouders Tanis
en Van der Ven aanwezig zullen
zijn. Ook zijn in het algemeen
raadsleden via het bestuurssecretariaat van de gemeente uitgenodigd. Dus wilt u goed op de hoogte
blijven van bouwen in Andel met de
mogelijkheid om vragen te stellen,
leg dan deze datum in uw agenda
vast. Hartelijk welkom! Kijk ook op
de flyers in de winkels en op het
informatiebord langs de NeerAndelseweg. Vanaf 20.30 uur is
iedereen uitgenodigd, ongeacht of
hij/zij lid is van de Dorpsraad Andel.
Bezoek provinciehuis Den Bosch
Op 25 februari jl. zijn we met 11
personen, op uitnodiging van Renze Bergsma, naar het provinciehuis
in Den Bosch geweest. Renze
Bergsma, toekomstig statenlid en
Roland van Vugt, huidig statenlid,
beiden van het CDA, hebben ons
een uitleg gegeven over het hoe
het gaat binnen de provincie. Allerlei zaken zijn besproken, o.a. over
financiën, infrastructuur, landbouw
etc.
Frans Sterrenburg heeft, door middel van een PowerPoint presentatie, toelichting gegeven over de
speerpunten van de Dorpsraad.
Hierna hebben we een rondleiding

ken van een geliefde vrouw, moeder en oma.
De felicitaties deze maand gaan
naar Henk van Noorloos. Hij mocht
uit handen van burgemeester Marcel Fränzel de alom begeerde jaarlijkse Romboutsprijs in ontvangst
nemen. Een onderscheiding, die hij
met steeds weer nieuwe liefdadige
en originele acties, zeker verdient.
Een volgende actie is een kanotocht vanuit het Duitse Altena naar
ons eigen Altena staat al weer op
het programma. Dit in navolging
van het feit dat we nu allemaal in
de gemeente Altena wonen.

DORPSRAAD ANDEL
(vervolg)
door het provinciehuis gedaan,
Ernst van Wely (Communicatiemedewerker Statenfractie CDA Brabant) was hierbij de gastheer. Hij
wist veel te vertellen. We hebben
de statenzaal bezichtigd, de
atoomkelder (bunker) onder het
gebouw etc. Zeer interessant.
Mocht u nu vinden dat de Dorpsraad goed bezig is voor Andel en u
bent nog geen lid en wilt wel lid
worden en de Dorpsraad ondersteunen, geef dit door aan één van
de bestuursleden of stuur een mail
naar c.vanderlinden@hetnet.nl.
De kosten bedragen € 5,- per jaar
(per adres).
Namens Dorpsraad Andel
Frans Sterrenburg

AEL IN EEN NOTENDOP
Februari 2019.
Begin deze maand moesten een
drietal families afscheid nemen van
een geliefde vrouw, moeder en
(oud) oma.
Op 1 februari overleed op de leeftijd van 84 jaar Catharina Johanna
Klop-van Wijnen (Catrien). Zij was
de echtgenote van Kees Klop en
was afkomstig uit Heusden. Zij
woonde in de Mr. Naayenstraat in

De Putte. Kees Klop is de zoon van
Aai Klop, voorheen de boedelverkoper bij openbare verkopingen,
terwijl Kees lange tijd chauffeur is
geweest als melk- en veilingrijder.
Voor de familie van der Vliet in de
Langenhof was vrijdag 8 februari
een droevige dag toen zij afscheid
moesten nemen van hun moeder
An. An was de weduwe van Lot
van der Vliet en zij overleed op de
leeftijd van 81 jaar. Een fatale en
ernstige val vorig jaar bij de Pannenkoekboot vanaf de loopplank is
haar uiteindelijk toch nog noodlottig geworden.
Op maandag 10 februari overleed
in het zorgcentrum De Lemmenskamp in Woudrichem Willemina van Andel-Klop (Mien). Zij
was afkomstig uit Werkendam en
mocht na een langdurig verblijf in
De Lemmenskamp in Woerkum de
hoge leeftijd van 94 jaar bereiken.
Mien was de echtgenoot van Gijs
van Andel. Zij hebben lange tijd
gewoond op het Gezet, een pad
waar tegenwoordig de Gezetsraat
is. Gijs was vooral bij de sportliefhebbers bekend als de man die
werkzaam was voor voetbalclub
Sparta’30 met allerlei terreinwerkzaamheden en kantinediensten.
We wensen deze families veel
sterkte en troost toe bij het verwer-

Direct hierop aansluitend uiteraard
ook een felicitatie voor Roland van
Vugt die gekozen werd tot wethouder van de gemeente Altena.
Een gemeente met ruim 50.000
inwoners. Je zult de belangen van
zoveel inwoners maar onder je
hoede hebben. Hij staat er uiteraard niet alleen voor, want hij heeft
ook nog vier collega-wethouders en
een burgemeester (voorlopig waarnemend), in afwachting tot de benoeming van een vaste burgervader van Altena.
Mogelijk dat eenwording van Altena
ook geleid heeft tot een toename
van de criminaliteit. Dit in tegenstelling tot het landelijke gemiddelde
dat enigszins gedaald is, maar in
Altena (Aalburg, Werkendam en
Woudrichem) vorig jaar juist toegenomen is. Zou het soms liggen aan
de plaatsnaamborden van de kernen om die als souvenir te bewaren. De nieuwe plaatsnaamborden
moeten nog geïnstalleerd worden.
Als je dus toeristen in Altena tegenkomt die hier onbekend zijn en
zoeken naar b.v. Woerkum, kunnen
ze best wel eens verdwaald zijn.
Nog nergens Altena en zelfs geen
komborden die de kern van de
plaats aangeven. Het is wat. Gelukkig is er altijd nog de Tom-tom,
maar niet voor voetgangers, alhoewel er natuurlijk voldoende andere hulpmiddelen zijn.
Boekenwurmen zijn ook niet meer
aangewezen op de bibliotheek in
Woerkum. Stilzwijgend en zonder
veel ophef is die bibliotheek toch in
Woerkum terecht gekomen, maar
de Aelse lezers kunnen naar het

AEL IN EEN NOTENDOP
(vervolg)
servicepunt in de Basisschool De
Zaaier. Daar kunnen boeken online
(!!!!) gereserveerd worden en uiteraard ook opgehaald worden. Namens de Dorpsraad van Ael opende Anton van Rijswijk, in het bijzijn
van directeur Marian van de Wal,
namens de Bibliotheek CultuurPuntAltena het servicepunt in De
Zaaier.
We zijn nu groot geworden als Altena, maar ik ben bang dat het allemaal wat meer afstandelijk gaat
worden. De wethouders en ook de
raadsleden, 31 in getal, staan toch
meer van je af dan in een kleinere
gemeente. Het wordt dan allemaal
wat moeilijker om eens lekker af te
geven op een wethouder of een
raadslid.
De samenstelling van de raad laat
ook te wensen over, zo’n zeven
dames in de Raad, waarbij AltenaLokaal, SGP (uiteraard) en VVD

het helemaal zonder vrouwen moeten doen. Zij kunnen een voorbeeld
nemen aan Burgerstem Altena. Die
fractie bestaat alleen maar uit ÉÉN
vrouw.
Sparta’30 timmerde ook behoorlijk
aan de weg, want zowel de staf
van Sparta’30, als twee teams,
werden in het nieuw gestoken.
Geld en Gezin verzorgde de staf
met nieuwe jassen. Sparta’30 3
werd in het nieuw gestoken door
Kapsalon Knip-Inn, terwijl het Sparta’30 JO-9 nieuwe trainingspakken
kreeg van het bedrijf Breman.
Maar er zijn ook zorgen bij de
Spartanen ten aanzien van het Gteam. Volgend jaar bestaat dit team
30 jaar. Het was het eerste G-team
in toen nog het Land van Heusden
en Altena, mede dankzij de bevlogen initiatiefnemer Jan Viveen, die
helaas op te vroege leeftijd is overleden. Er dreigt een gebrek aan
spelers en opheffing van het team.
Zou toch een enorme teleurstelling
zijn voor de huidige spelers.
Qua nieuwbouw
en
huizenverkoop
gaat
alles
z’n
gangetje.
Ver in een
uithoek van
De Bronkhorst wordt
druk
gewerkt
aan
nieuwbouw.
Van afstand
is er weinig
te
zien,
maar
het
werk vordert
gestaag.
Na een droge februarimaand,
waarin zelfs
volgens de
klimatologen
een
tekort
aan water is,
volgt nu de
maand
maart.
En
maart roert
zijn staart,
dus
wie

weet wat ons nog te wachten staat.
Enkele spreuken over het maartse
weer. Je kunt er alle kanten mee
op.
9 maart:
Maartse wind en aprilse regen,
beloven voor mei grote zegen.
11 maart:
Maart niet te droog en niet te nat,
vult de boer zijn kist en vat.
23 maart: Maartse snee(uw), doet
de akkervruchten wee.
24 maart: Stof in Maart is goud
waard (dit jaar dus niet).
30 maart: Vochtige Maart, de boeren zorgen baart (dit jaar dus ook
niet).
Spreuken uit mijn weerkalender
van 2005.
Arnold van Andel

LENTEFAIR HERV. KERK
De lente komt, langere dagen en
alles loopt weer uit! Op 13 april a.s.
houdt de Herv. Kerk in Andel een
Lentefair! Vanaf 9.30-13.30 uur
vinden er in de Ark diverse activiteiten plaats voor jong en oud!
Grabbelen en springen op een
groot springkussen, schminken en
je haren mooi laten vlechten, en
daarna lekker een pannenkoek
eten. Daarnaast worden er prachtige bloemstukken en gave accessoires verkocht om uw/jouw huis in
lentesferen te brengen. Uiteraard is
er voor de inwendige mens allerlei
lekkers te koop zoals snoep, koek,
pannenkoeken en nog veel meer!
Een uitgelezen kans om elkaar te
ontmoeten en de lente te vieren!
U/jij bent van harte welkom!
Evelien Bles

Medical Taping bij hooikoorts
Veel mensen hebben last van
hooikoorts en iedereen heeft zijn
eigen ergste periode. Het zal veel
mensen dan ook niet ontgaan zijn
dat de natuur een aantal weken
voor loopt door de warme december en januari. Hazelaars, essen en
elzen zitten al volop in de katjes en
de komende tijd zullen andere bomen en planten ook beginnen met
bloeien. De berk geeft meestal in
het begin van het jaar de meest
heftige allergische reacties. Het zijn
dus niet alleen bloemen en grassen
waardoor hooikoortsklachten veroorzaakt worden. Zo kan het ook
gebeuren dat hooikoortsklachten
op vakantie ook ineens opspelen.
In Zuid Europa kan dit bijvoorbeeld
gebeuren in de bloeiperiode van
olijfbomen, die familie zijn van de
Es.
Normaal vormt het menselijk lichaam automatisch afweerstoffen
tegen stuifmeel, maar bij mensen
met hooikoorts is deze afweerreactie heel heftig. Deze overreactie
van het afweersysteem kan zorgen
voor een reeks aan mogelijke
klachten als een loopneus, niezen,
verstopte
neus,
benauwdheid,
branderige ogen of traanogen.

Zelfs vermoeidheid en koorts zijn
veelgehoorde problemen, al maakt
niet iedereen de connectie dat dit
mogelijk door de hooikoorts wordt
veroorzaakt. Een heftige klacht die
kan voorkomen bij hooikoorts is
een astma-aanval die wordt uitgelokt door een grotere hoeveelheid
aan stuifmeel die in de luchtwegen
terecht komt. Zeker bij sporten kan
dit problemen geven, want aan de
ene kant wordt het steeds mooier
weer om buiten te sporten en aan
de andere kant kunnen de hooikoortsklachten het sporten belemmeren. Sportzorg.nl geeft een aantal logische tips voor sporters met
hooikoorts zoals: vooral op zonnige, winderige dagen zit veel stuifmeel in de lucht, draag buiten een
(goed afsluitende) zonnebril om de
ogen te beschermen, train bij voorkeur ’s ochtends vroeg of na een
regenbui en was de sportkleding
direct na het sporten (stuifmeel
hecht goed aan bezwete kleding).
Hooikoortsklachten zijn te verlichten met pillen, neussprays en oogdruppels, of bij zeer heftige klachten een injectie. Bij Fysiotherapie
Andel wordt nog een behandelmethode toegepast die klachten mogelijk kunnen verminderen: medical
taping. De CureTape die hiervoor
wordt gebruikt, bevat geen medicijnen en toch lijkt uit de eerste pilot
studies en de klinische ervaring
van therapeuten en cliënten dat
zo’n 84% van de mensen verlich-

ting van klachten ervaart door de
tape. Dit lijkt vooral te komen door
een kalmerende werking van
CureTape op het allergisch reactiemechanisme en het bindweefsel.
De grootste afname van klachten,
indien inderdaad afname plaatsvindt, is in één tot drie tapesessies
te realiseren. Ook bij onze eigen
klanten hebben wij vergelijkbare
resultaten gezien en de eerste tevreden klanten uit eerdere jaren
zijn dan ook al weer op de praktijk
geweest voor dit hooikoortsseizoen. Heeft u interesse om deze
behandelmethode te proberen of
heeft u vorig jaar een positieve
ervaring gehad, neem dan gerust
contact op met de praktijk voor
meer informatie of een afspraak:
info@fysiotherapieandel.nl
of
0183-441681.
Bronnen:
www.fysiotape.nl/medicaltaping/hooikoorts, www.sportzorg.nl
www.pollennieuws.nl

De Bibliotheek CultuurPuntAltena
opende op dinsdagmiddag 12 februari 2019 haar loket in Basisschool de Zaaier in Andel.

BIBLIOTHEEK
CULTUURPUNT ALTENA
(vervolg)
Onder grote belangstelling van alle
leerlingen van de school , opende
aspirant lid Anton van Rijswijk van
de Dorpsraad dit servicepunt. Directeur Marian van der Wal had
eerst een gesprekje met de kinderen en legde uit dat lezen o zo
belangrijk is en dat de bibliotheek
nog steeds veel aantrekkingskracht
heeft. Veel lezers houden nog
steeds graag een boek vast en
zodoende blijft de Bieb belangrijk.
In elke dorpskern van de nieuwe
Gemeente Altena willen ze graag
zo’n servicepunt hebben en Andel
is het 12e servicepunt. Boeken kun
je reserveren via internet en ophalen bij de Zaaier, maar ook op elk
ander servicepunt en daar kun je
ook inleveren. Bij de Zaaier kun je
aanbellen en dan opent Erna den
Dekker de deur, want zij is de
nieuwe beheerder van dit servicepunt. Woudrichem is de centrale
plek van de Bibliotheek, vandaar uit
brengt een bode de boeken naar
de servicepunten. Servicepunt An-

del is elke werkdag
open
tijden
de
schooluren, behalve in de vakanties,
maar dan hangt er
een melding en kun
je naar Woudrichem. Anton opende dit servicepunt
door middel van
een boek te lenen
en zo aan de leerlingen te laten zien
hoe dat via de
computer
werkt.
Een kind kan de was doen, zo gemakkelijk gaat dat. Natuurlijk is er
uitleg als je voor de eerste keer
daar komt. Waar de andere servicepunten
zijn,
vind
je
op
www.bibliotheekaltena.nl
Ook waren er die middag allerlei
boeken te koop, die lagen allemaal
keurig uitgestald. Een grote variatie
aan boeken, vooral kinderboeken
deze keer. De kinderen waren erg
enthousiast en er is vast veel leeswerk verkocht die middag.
Ria van der Linden-Verhoeven

TENTDIENST ANDEL
Noteer vast in
je
agenda:
Zondag
28
april tentdienst
in Andel!
We
kunnen
ons altijd verheugen op een grote opkomst voor
de tentdienst van de drie gezamenlijk kerken in Andel! Wim Bevelander is bij velen een bekende en wij
zijn dan ook blij dat Wim zowel de
meditatie verzorgd, maar ook zijn
liederen rondom dit thema verzorgd
Daarnaast uiteraard ook veel samenzang. Daniel Romijn begeleidt
ons op de piano. Het thema dit jaar

is: EMOTIES (emotions) die hebben we allemaal,
dus een raakvlak zal
er zeker zijn! Wat
leert de bijbel ons
hoe we daarmee
moeten
omgaan.
God heeft ze gegeven. Ze onderdrukken is vaak verkeerd. David heeft lessen geleerd.
Wat de dienst mede bijzonder
maakt is dat we ook
rondom het thema
Emoties gaan collecteren: de volledige opbrengst van de collecte gaat naar
Samenloop voor Hoop.
Na de dienst is het nog gezellig
napraten met een heerlijk bakje
koffie of thee. U komt toch ook?!
Locatie de tent bij de Toren in Andel. Aanvang 14:30 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met
Wilma 06-36 31 52 51. Diana 0640787070 Arno 06-37116577

In verband met ruimtegebrek in
deze editie van Aktu-Ael, hebben
wij, ondanks dat we het toegezegd
hebben, besloten het juryrapport
2019 met betrekking tot de Romboutsprijs 2019, niet te plaatsen.

