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AKTU-AEL
‘Vrienden van Aktu-Ael’
20
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.
6 maart 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
Donderdagavond 7 februari jl. was
het weer zover, het Winterbuffet in
’t Buitenhoff, georganiseerd door
Ondernemersvereniging De Linden. Rond 18.15 uur stroomde de
zaal vol, want meer dan 100 mensen hadden stempels vergaard bij
de diverse winkels om zo mee te
genieten van heerlijk eten.
Tot ieders verassing was burgmeester Marcel Fränzel en oud
burgemeester Arie Noordergraaf
met zijn vrouw ook aanwezig om

mee te eten. Ad de Graaf, voorzitter, verwelkomde iedereen en
Leona, als goede gastvrouw, gaf
uitleg over het buffet, gemaakt
door haar man Edwin. Ze noemen
het een proeverij, allerlei heerlijke
gerechten en ook vegetarische
vlees gerechten, geschonken
door Schouten Giessen, onder de
naam GoodBite en te koop hier
ook bij de Spar in Andel, konden
worden geproefd. Het was allemaal heerlijk en de lekkere kleine
hapjes vielen dan bij iedereen ook
erg in de smaak. Chapeau ’t Buitenhoff.
Om 20.00 uur kondigt Ad aan dat
de Rombout prijs zou worden uitgereikt. Burgemeester Fränzel
nam het woord en in een hoekje
stond Jan Claesen al te wachten
voor zijn jaarlijkse gedicht voor
degene die hij dacht de prijs te
krijgen, maar tot zijn grote verrassing riep de burgermeester Jan
Claesen naar voren om de prijs in
ontvangst te komen nemen. Jan
Claesen, ons aller
Henk van Noorloos
Gzn., die altijd
zorgt dat in het
gedicht de prijswinnaar wordt genoemd, was er stil
van en blij verrast
dat hij deze prijs in
ontvangst
mocht
nemen. Nu las Lia
van Rees, jurylid
samen met Margriet van Tilborg en
Henk van Noorloos
Gzn. het gedicht in
aangepaste versie
voor aan Henk. U
snapt dat het deze
keer lastig was om
de prijs, buiten
Henk om, te regelen. Het is gelukt
dus daar zijn we

blij om. Juryrapport komt volgende
maand.
Ook (oud burgemeester) Arie
Noordergraaf werd toegesproken
door Margriet van Tilborg, die samen met Teunie Crielaard, een
oproep hadden gedaan in de Aktu-Ael om een stukje te schrijven,
foto’s te sturen van de periode dat
hij onze burgemeester was, om zo
hem te bedanken voor de mooie
jaren dat hij hier onze burgervader
is geweest. Ze deelden nog een
lied uit, gemaakt door Otto de
Cloe op de wijs van “You meet
again” en samen met een delegatie van koor “Van alles Wâ” en
burgemeester Fränzel, zongen we
uit volle borst hem toe. Het boek
werd aangeboden en hij sprak
daarna de aanwezigen toe. Hij
bedankte voor alles en vertelde
dat bij hem en zijn vrouw Andel
een heel erg warm plekje heeft en
hij beslist ons niet zal vergeten.

ONDERNEMERS
VERENIGING DE LINDEN

heden zijn om een hekwerk rondom het schoolterrein te realiseren.

set van alle drie de wapens voor €
20,-

Tevens zijn wij op zoek naar pennen, ballonnen, sleutelhangers en
kleine rolletjes snoep/pepermunt,
deze worden dan aan alle kinderen (bijna1100) uitgedeeld. U
ziet dat we er veel nodig hebben.
WIE KAN ONS HIERBIJ HELPEN. Graag inleveren voor 1
maart a.s. bij Wilma van Andel,
Abraham Kuyperstraat 40 of bij
Kees van der Linden, Abraham
Kuyperstraat 28.
Alvast bedankt hiervoor.

De opbrengst is voor projecten
van stichting Edukans en bestellen kan door te mailen naar ontwerper Henk van Noorloos,
henk@vannoorloos.net

(vervolg)
Hij wenste de burgemeester veel
succes en vertelde dat het zo gaat
hier in Andel, gemoedelijk en
warm. Hij stond zelf tussen de
mensen in en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
Inmiddels waren we toe aan het
toetje, lekker ouderwetse wentelteefjes, met ijs en warme gestoofde peertjes. Iedereen was vol lof
over deze mooie en gezellige
avond en de OV heeft aangegeven dat ze dit concept erin houden.
Zoals elk jaar kun je met de stempelkaarten ook een prijs winnen
en ook deze keer assisteerde mevrouw Noordergraaf Ad met het
trekken van de nummers.
U vindt de winnaars hieronder en
de prijs is af te halen bij Drogisterij
Verbeek.
De prijzen zijn 4x een Linden bon
ter waarde van € 25,- en de hoofprijs is een ballonvaart.
Ballonvaart
J. van der Aa, Beatrixstraat 24 te
Andel
Linden bon
Fam. Broeren, Elzenstraat 878 te
Brakel
Bertina de Fijter, Burg. van der
Schansstraat 10 te Andel
Martha Schmidt, Huiswerf 7 te
Andel
Lian de Bruijn, Wijksestraat 7 te
Wijk en Aalburg
Namens OV De Linden
Ria van der Linden-Verhoeven

OPROEP
Op 12 maart a.s. gaan we met vijf
personen naar Kenia om onze
Olopikidong’oe School te bezoeken. Hier zullen we gesprekken
hebben met o.a. leraren en het
bestuur. Gekeken wordt wij als
stichting kunnen betekenen voor
deze school. Momenteel hebben
twee projecten lopen, n.l. ‘Waterdam’ en ‘Kinderen voor kinderen’
(buiten speeltoestellen). Ook gaan
we vast kijken wat onze mogelijk-

Wist u dat u al een kind kunt ondersteunen voor € 125,- per jaar
(€ 10,- per maand) en dat hij of zij
dan intern op school kan verblijven. Hierdoor krijgen ze meer
uren onderwijs en gaan de leercijfers flink omhoog. Er zijn nog vele
kinderen die op een sponsor
wachten 😊.
Stichting Olopikidong’oe
Kees van der Linden
Wilma van Andel-Groenenberg

OUDE GEMEENTEWAPENS TE KOOP
Sinds 1 januari wonen we in Altena en zijn de drie voormalige gemeenten verleden tijd. Hopend op
een mooie toekomst in de gemeente Altena
mag
het verleden
zeker
ook
niet vergeten worden.
Dit is de
reden voor
het ontwerp
van
een
drietal herdenkingstegeltjes (10 x
10 cm) met
daarop
de
oude
gemeentewapens
van
Aalburg,
Werkendam
en Woudrichem.
Een
heus
collectorsitem, slechts
€ 7,50 per
stuk en een

De eerste set is op 2 januari jl.
tijdens de receptie op het nieuwe
gemeentehuis, aangeboden aan
de sympathieke M.A. Fränzel, de
eerste burgemeester van Altena.
Voor de echte Aelse is er bovendien het tweehonderd jaar oude
wapen van gemeente Andel uit
1818. Mooi om te krijgen en mooi
om te geven en nog voor het goede doel ook.
Henk van Noorloos

EVENEMENTEN KALENDER
FEBRUARI 2019

JUNI 2019

15
17
20
23
25

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.

OV Juliana: Bingo.
Geref. Kerk: Jeugddienst met Gerald Troost.
OV Juliana: Ledenvergadering.
Eet u mee? De Schutskooi - 17.15 uur.
De Notenhoff: Liedjes van toen.

MAART 2019
6
9
11
12
13
16

OV Juliana: Captainsavond Dorpsquiz.
AFC: Try-out concert.
De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
De Notenhoff: Samen aan tafel.
Geref. Kerk: Biddag-kinderdienst - 14.00 uur.
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.
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 NH Kerk: Lentefair door vrouwenvereniging.
14 Geref. Kerk: Jeugddienst met Wim Grandia.
17 De Notenhoff: Kledingverkoop.

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.

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.

OKTOBER 2019

25 Sparta ’30 Jeugdcie.: Voetbalclinic.

NOVEMBER 2019
13 De Notenhoff: Kledingverkoop.
21-11 t/m 27-11
Actie gezamenlijke Kerken in Andel.

DECEMBER 2019

27 Sparta ’30 Jeugdcie.: Kerstbingo,
kabouters t/m JO-9. 14.30-17.00 uur.
Vet gedrukt = nieuw

 De jaaropgaaf 2018 van uw hypotheek
Binnenkort is het weer zover. De Bij koop of verkoop van uw woning:
jaarlijkse aangifte van de inkom- de notarisafrekening
stenbelasting. U heeft hiervoor de Aftrekposten
tijd vanaf 1 maart tot 1 mei 2019. LET OP! U hebt hiervoor betalingsMeestal krijgt u hiervoor een aan- bewijzen nodig. Denk aan:
giftebrief van de Belastingdienst, Giften;
maar als u die niet ontvangt is het Zorgkosten die u niet vergoed hebt
zeker de moeite waard om na te gekregen;
gaan of een aangifte kan leiden tot  Betaalde partneralimentatie;
een teruggaaf. In andere gevallen  Betaalde studiekosten;
is een aangifte verplicht, ook als u Overige posten
geen aangiftebrief heeft ontvangen.  Gegevens van leningen en andere
schulden;
Welke gegevens heeft u nodig Gegevens van betaalde lijfrentevoor uw belastingaangifte?
premies;
We hebben ze voor u op een rij Een overzicht van betaalde argezet.
beidsongeschiktheidsverzekerinPersoonlijke gegevens:
gen (AOV);
 Uw
Burgerservicenummer Dividendgegevens;
(BSN) en geboortedatum, en dat Alleen als u deze hebt gehad:
van uw partner en kinderen;
 De voorlopige aanslag inkomstenInkomsten:
belasting en toeslagen over 2018;
 Uw jaaropgaven over 2018 en De voorlopige aanslag inkomensals u die niet hebt: uw salaris- afhankelijke bijdrage Zvw over
stroken;
2018;
 Jaarrekening 2018 als u ondernemer bent;
Tip
 Ontvangen partneralimentatie;
Het is ook handig om uw aangifte
Bankrekeningen
van vorig jaar erbij te pakken ter
 Het jaaroverzicht 2018 van uw vergelijking.
betaalrekening
Niet alles gevonden?
 Het jaaroverzicht 2018 van uw Hebt u al aan de digitale documenspaarrekening en dat van uw ten gedacht? Veel organisaties
kinderen
sturen alleen nog digitaal post. Zo
 Het jaaroverzicht 2018 van uw staat er al veel digitale post van de
beleggingen
overheid in uw Berichten box. Uw
Wonen (alleen bij eigen woningbe- voorlopige aanslag 2018 bijvoorzit)
beeld.
 De WOZ-waarde van uw huis
met peildatum 1 januari 2017 Hebt u alle gegevens verzameld?
(Deze waarde staat op de WOZ- Dan kunt u starten met de verwerbeschikking die u vorig jaar king van uw aangifte. Uw aangifte
(2018) van de gemeente hebt staat klaar vanaf 1 maart 2019 in
gekregen)
“Mijn Belastingdienst”. Zorg dat uw
aangifte
op
tijd binnen is,
dus voor 1
mei
2019.
Lukt het u niet
om op tijd
aangifte voor
2018
te
doen?
Dan
kunt u uitstel
aanvragen.
Dat kan tot 1
mei 2019 in
“Mijn Belastingdienst”, of
via een professional.

BELASTINGAANGIFTE

Twijfelt u of het nodig is om aangifte te doen, of aan de mogelijkheden om aftrekposten toe te passen? Vindt u zelf aangifte doen
sowieso moeilijk, dan is het verstandig om advies te vragen aan
een belastingadviseur. Zij helpen u
graag.
Van Rijswijk Fiscaal
Nico van Rijswijk

EET U MEE?
En weer gaan we een lekkere
maaltijd organiseren! Gezellige
maaltijden met mensen uit uw eigen omgeving en genieten van
elkaars gezelschap!
Georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Andel. Deze 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 22 februari
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 18 februari
2019 aanmelden bij Ineke van
Tilburg, tel. 0183-442224 of per
mail: inekejohan@live.nl
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.
Ineke van Tilburg

van het groot orkest en docent
slagwerk, Anno Appelo. We kunnen weer terugkijken op een geweldige middag. Wat een kanjers,
volgend jaar weer! AFC is de leiding van De Notenhoff dankbaar
voor het weer beschikbaar stellen
van de locatie.

meester, Burg. Scholtenlaan 2a in
Andel of via mail naar marktmeester@aelsedag.nl.
Bezoek voor meer informatie over
Andels Fanfare Corps onze website www.andelsfanfarecorps.nl of
volg ons op facebook Andels Fanfare Corps Muzikant/Band.

UW AFVAL IN DE
GEMEENTE ALTENA

Arja van Herwijnen

Alle informatie over het ophalen
van uw afval in de gemeente Altena vindt u op de app AfvalAltena.
Op de app kunt u snel en eenvoudig zien wanneer welk afval bij u
wordt opgehaald. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat u een herinnering krijgt op de ophaaldagen.
De app maakt het u gemakkelijk en
is beter voor het milieu. U kunt de
app AfvalAltena gratis downloaden
via de AppStore of GooglePlay.

FEESTAVOND
VV SPARTA ‘30

Heeft u geen smartphone of tablet?
Vul
dan
op
www.mijnafvalwijzer.nl uw postcode en huisnummer in. Dan krijgt
u uw eigen afvalkalender op uw
scherm te zien, die gebaseerd is op
uw huisadres. U kunt uw eigen
afvalkalender dan uitprinten via de
PDF-knop.

Kaarten kosten € 7,50 per stuk en
zijn te verkrijgen bij Drogisterij Verbeek, Spar Andel en vv Sparta'30.
De opbrengst van de kaartverkoop
gaat volledig naar het KWF, Samenloop voor Hoop Altena - team
Sparta '30.

Heeft u geen internetaansluiting?
Geen punt, u kunt de gemeente
Altena bellen (0183-516100). Dan
print de gemeente uw eigen afvalkalender uit en stuurt die u toe.
Claran Wielenga
Gemeente Altena

ANDELS FANFARE
CORPS
Voorspeelmiddag
Dit jaar vond de jaarlijkse voorspeelmiddag weer plaats in De Notenhoff in Andel. Ouders, opa's,
oma's, familie en bewoners van de
Notenhoff werden getrakteerd op
kunststukjes van de muzikale
jeugdleden van AFC. Voor de jongste kinderen was het een hele
overwinning om voor zoveel toeschouwers te mogen spelen en
stuk voor stuk zijn ze daarin heel
erg geslaagd. Alle deelnemers zijn
beoordeeld door interim dirigent

Op zaterdagavond 16 maart a.s.
vanaf 20.00 uur is het feestavond
bij vv Sparta'30 met niemand minder dan Corné Music !! Het wordt
een avond voor ieder wat wils, we
hebben een apart zaaltje voor de
mensen die graag een drankje komen doen en iets rustiger willen
zitten.

Try-out concerten
Op zaterdag 9 maart geeft Andels
Fanfare Corps een concert, samen
met de winnaar van het Streekfestival Bodegraven 2018, fanfare Ad
Astra uit Asperen. Ter voorbereiding op de ONFK op 6 april in
Drachten, voert AFC het verplichte
werk ‘… in other words…’ van Marco Pütz voor de eerste keer uit.
Door beide orkesten zal een gevarieerd concertprogramma ten gehore worden gebracht.
Jaarmarkt Aelse Dag
Zaterdag 8 juni is de Aelse Dag,
met van 10.00 uur tot 17.00 uur de
warenmarkt en de rommelmarkt.
Wilt u deelnemen aan de warenmarkt of heeft u nog oude bruikbare ‘rommel’ die u wilt verkopen op
de rommelmarkt, dan is dit uw
kans. Meer informatie over deelname vindt u op www.aelsedag.nl,
bij contact. Hier vindt u ook de
voorwaarden en inschrijfformulieren voor de waren- en de rommelmarkt. Wilt u deelnemen aan de
markt, stuur dan het juiste, volledig
ingevulde formulier naar Markt-

Actiecommissie Sparta ‘30

ORANJEVERENIGING
JULIANA
Ael ontmoet Ael terugblik en
website
Op 18 januari heeft de nieuwste
editie van Ael ontmoet Ael plaats
gevonden in ‘t Buitenhoff. De bezoekers werden bijgepraat over wat
er met de foto en video’s is gebeurd, 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.
Ledenvergadering
De ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 20 februari 2019
om 20.00 uur in de puntzaal in ‘t
Buitenhoff. Wij nodigen alle geïnteresseerden uit om terug te blikken
op afgelopen jaar en te luisteren
naar onze plannen voor 2019.

ORANJEVERENIGING
JULIANA (vervolg)
Speciaal willen wij de buurtverenigingen uitnodigen hierbij aanwezig
te zijn om met ons in gesprek te
gaan over onze activiteiten. Als
laatste willen we ook graag met u
van gedachten wisselen voor de
grote feestweek van 2020, het jaar
dat wij ons 100-jarig bestaan zullen
vieren.
D’n Aelse Dorpsquiz 2019
De inschrijving voor de 3e editie van
D’n Aelse Dorpsquiz is gestart en
inmiddels lopen de inschrijvingen
binnen. Afgelopen editie hadden
we 27 teams en wij rekenen wederom weer op een grote opkomst.
Heb jij je team al samengesteld ?
Ga
naar
de
website
www.aelsedorpsquiz.nl en vul het
formulier in voor deelname. Je ontvangt dan een bevestigingsmail
met verdere informatie. Vergeet
ook niet onze Facebookpagina te
liken voor de laatste updates en
tips.
Captainsavond
Op woensdag 6 maart om 20.00
uur vindt een informatieavond
plaats voor de teamcaptains in de
puntzaal in ‘t Buitenhoff. De teamcaptain of een plaatsvervanger zal
verplicht aanwezig moeten zijn en
dient minimaal 18 jaar te zijn. Tijdens de informatie avond worden
de officiële spelregels voor D’n
Aelse Dorpsquiz uitgedeeld, zullen
er een aantal belangrijke wijzigingen uitgelegd worden en is er de
mogelijkheid voor het stellen van
vragen.
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.

ren. De kosten bedragen € 5,00
voor het eerste uur, gevolgd door €
3,00 per half uur. Dit wordt nadat
de klus naar tevredenheid is uitgevoerd, contant afgerekend.
Voor het aanmelden van een klusje
belt u de klussendienst, er wordt
gekeken of de aanvraag past binnen de dienstverlening. Als de
aanvraag kan worden uitgevoerd
neemt de vrijwilliger van de klussendienst contact met u op.
Klussendienst “Altena“ is bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30
uur, telefoon 06-39585170.
Anne-Marie an der Vliet
Sociaal Cultureel Werker

Namens bestuur OV Juliana
Arnoud Verhoeven

BIDDAGKINDERDIENST
Woensdag 13 maart is het Biddag.
Deze keer is het thema: ‘Wat vraag
jij’? Centraal staat de geschiedenis
van Salomo die vraagt om een wijs
hart. Salomo beseft dat hij Gods
hulp hard nodig heeft om een goede koning te zijn.
’s Middags is er om 14.00 uur een
speciale kinderdienst in de Geref.
Kerk De Voorhof. Kinderen en ouders worden van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.
Mariska de Groot

KLUSSENDIENST
“ALTENA”
U wilt zo graag zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen in uw
huis. Maar… soms wordt het moeilijk om kleine werkzaamheden in en
om huis zelf te doen. U kunt dan
iemand uit uw omgeving vragen!
Als niemand in de gelegenheid is te
helpen kan de klussendienst mogelijk uitkomst bieden. De klussendienst bestaat uit een groep vrijwilligers die u helpen met het uitvoeren van het klusje.
De klussendienst is voor ouderen,
chronisch zieken, mensen met een
beperking of inwoners die tijdelijk in
bijzondere omstandigheden verke-

MEESTER
DEN HOLLANDER MET
PENSIOEN!
Op 8 maart 2019 neemt meester
den Hollander afscheid van Christelijke basisschool ‘de Zaaier’.
Na 41½ jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, gaat hij met pensioen. In de ochtend zullen er allerlei feestelijkheden op school zijn
met de leerlingen. Van 12.30-13.30
uur en 17.00-18.00 uur staat de
school open om meester den Hollander een hand te komen geven,
een praatje te maken, herinneringen op te halen en gezellig wat te
drinken.
Allen van harte welkom!

CHRISTMAS WALK
WINNAARS
Op 15 december 2018 heeft de
ondernemersvereniging De Linden
uit Andel de ‘Christmas Walk’ georganiseerd, waarbij velen een
mooie wandeling door Andel en
omgeving gemaakt hebben.
Ook bij Van Willegen Andel is menigeen langs geweest, waarvoor
we toch een leuke actie hadden

CHRISTMAS WALK
WINNAARS (vervolg)
bedacht. Na een ochtend ballonnen
blazen hebben we de prachtige
oldtimer kunnen vullen met ballonnen. En schijn bedriegt, want wat
een ruimte heeft deze auto! De
auto zat nog lang niet vol, maar puf
hadden we niet meer. Dus zijn we
gestopt bij 79 ballonnen.
Van alle mensen die een briefje
hebben ingeleverd bleken er twee
precies evenveel naast het juist
aantal te zitten, twee er boven en
twee er onder.
Hier wilden we toch geen onderscheid in maken en hebben zowel
Jenny van Andel als Hannie Sterrenburg als winnaars op 12 januari
jl. de gratis kleine beurt voor de
auto uitgereikt. Wat ons betreft was
het weer een geslaagde actie en
zien we uit naar de volgende keer.
Teus en Edwin
Autobedrijf Van Willegen Andel

PETER VAN ANDEL, EEN
VERGETEN AUTEUR
door Teus van Tilborg
Misschien
heeft
u
nog nooit
van hem
gehoord:
Peter van
Andel,
auteur van
een aantal
boeken
waarvan
de meesten in de
vergetelheid zijn geraakt. Zes eeuwen Loevestein staat wellicht hier en daar
nog in de boekenkast en is ook nog
wel verkrijgbaar. Het is tijd om deze
in Andel geboren en getogen inwoner voor het voetlicht te halen. Oudere inwoners zullen hem en zijn
familie nog wel kennen of van hem
gehoord hebben. Maar zijn waarschijnlijk onwetend wat hij zoal geschreven heeft en wat hem daartoe
dreef. Voor deze bijdrage maak ik
gebruik van een vraaggesprek dat
ik in 1985 met hem had voor het
Brabants Dagblad.

Peter van Andel wordt op 27 oktober 1908 geboren als oudste zoon
van Hendrik van Andel en Geertrui
van Herwijnen. Hij groeit op in hun
woning aan de Hoge Maasdijk, het
huidige nummer 48 waar zijn vader
in aardappelen handelde. Na de
lagere school geen vervolg onderwijs, maar aan het werk, als bakkersknecht bij onder andere een
oom van hem in Vuren waar hij ook
kort woont. Nog voor de oorlog
gaat hij in een arbeidersbuurt in
Rotterdam-Zuid wonen. Het is de
periode van economische crisis. De
periode van werkloosheid en stempelen. “Uitzichtloos is de hemel. En
uitzichtloos de tijd. De mensen voelen zich treurig”, zo beschrijft hij die
periode in zijn boek Frans Eldkom,
een dwaas. Het is juist die periode
waarin hij zich literair vormt. “Wat
dat betreft was die tijd voor mij erg
gunstig”, vertelde hij in het Brabants Dagblad. “Van het stempellokaal ging ik naar de bibliotheek
en kreeg mede daardoor als snel
kennissen in de
schrijverswereld.” In
Rotterdam is hij
ook weer
bakkersknecht,
maar
lang
duurt dat
niet. Na
twee jaar

staat hij op straat, geen werk meer
voor hem. Zes jaar lang niet. Hij
begint te schrijven, aanvankelijk
korte verhalen, later boeken. Hij
begint ook aan zijn boek Zeven
dagen arbeid. Het wordt zijn debuutroman. Het verschijnt in het
begin van de oorlog bij W.L. & J.
Brusse N.V. in Rotterdam. Het
gaat over een werkloze bakker, die
na veel moeite weer aan het werk
komt. In dagblad Het Volk wordt
het boek lovend ontvangen. “Er is
een boek over een Nederlands
gezin verschenen waarvan de lezer
al op het eerste gezicht dankbaar
de noodzakelijkheid en de echtheid, de innerlijke zuiverheid erkent.” Na die lovende woorden
gaan de buurtbewoners van Van
Andel anders naar hem kijken en
afstand van hem nemen. “In de
ogen van de arbeiders was ik een
meneer geworden. Later hebben
ze toch wel weer toenadering gezocht, maar het ging moeilijk.”
Hierbij moet aangetekend worden
dat dagblad Het Volk een nationaalsocialistisch dagblad was in die
tijd. De krant was op 20 juli 1940
door de NSB’er Rost van Tonningen overgenomen. Adriaan Venema gaat in zijn in 1990 bij de Arbeiderspers in Amsterdam verschenen boek Schrijvers, uitgevers
en hun collaboratie, deel 3A. De
kleine collaboratie in op Van Andel
en zijn werk. Naar aanleiding van
zijn debuutroman noemt hij hem
“als een typisch product van de
nationaalsocialistische letterkunde.

PETER VAN ANDEL, EEN
VERGETEN AUTEUR
(vervolg)
Venema citeert een fragment uit de
roman waaruit volgens hem blijkt
dat Van Andel de nieuwe spelling
hanteert. “Zoals veel nationaalsocialisten zag hij in het gebruik daarvan een revolutionair aspect.” Voor
deze roman krijgt hij in 1942 de
Aanmoedigingsprijs van het Nationaalsocialistisch Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten. De
nationaalsocialisten hadden, schrijft
Venema, grote verwachtingen.
Vandaar die prijs. Die moet hij
trouwens delen met een andere
schrijver, Evert Zandstra, die dit
niet zint. Hij wenst, schrijft hij in een
brief, “niet op een lijn gesteld te
worden met een, laat ik het voorzichtig zeggen, zwakke schrijversfiguur als de heer van Andel is.” Hij
vindt het “hoogst onaangenaam,
om niet te zeggen kwetsend. Zandstra neemt zijn prijzengeld niet aan.
Het wordt aan Winterhulp gegeven,
een in 1940 door rijkscommissaris
Seyss-Inquart opgerichte organisatie om behoeftigen tijdens de bezetting, met name in de winter, te
ondersteunen.
Over nationaalsocialisme gesproken. In 1941 werd
door de bezetter
de Kultuurkamer
opgericht. Iedereen die actief was
in de kunst en
cultuursector
moest daarvan lid
worden. Wie dat niet deed mocht
zijn beroep niet uitoefenen. Van
Andel werd wel lid. Na de oorlog,
weet Adriaan Venema te melden,
krijgt Van Andel van de Ereraad
voor Letterkunde enkel een berisping, zijnde de geringste straf.
Het blijft niet bij de roman Zeven
dagen arbeid. Van Andel heeft de
smaak te pakken. Zijn tweede roman komt in 1942 uit: Daarom ruisen de bomen. Het speelt zich af in
het zwarte kousenmilieu in de
Bommelerwaard dat hemzelf ook
niet onbekend is. “Ik heb dat milieu
nooit zo gemogen”, zegt hij in het
Brabants Dagblad. “Ik groeide op in
een levenssfeer waarin zondags
zelfs geen venster open mocht.”

Dat milieu wilde hij van zich afschrijven. “Misschien niet zozeer
vanuit een behoefte maar toch. Ja,
het was een bevrijding voor me.”
Het was met name zijn moeder die
‘zwaar op de hand’ was. Naar de
kerk ging ze niet, maar bezocht de
samenkomsten bij de familie O.
Bouman.
Zijn derde roman, Frans Eldkom,
een dwaas, verschijnt ook tijdens
de oorlogsjaren en is een uitgave
van de Arbeiderspers in Amsterdam. Hij moest overigens zijn best
doen om het boek bij deze uitgeverij onder te brengen. Hoofdpersoon
is opnieuw een bakker. Hij beschrijft de ondergang van een kleine middenstander. Het boek beleeft ook meerdere drukken.
Na de oorlog
gaat Van Andel
verder
met schrijven
met
onder
andere eigen
rubrieken in
periodieken.
In 1948 verschijnt bij de
Boekerij
in
Baarn
zijn
roman Ik heb
gezondigd. Als hij het rustiger aan
moet gaan doen solliciteert hij bij
slotvoogd Ridder van Rappard,
burgemeester van Gorinchem, als
beheerder van Slot Loevestein. Die
heeft aanvankelijk niet zoveel vertrouwen in hem de juiste kandidaat
voor deze functie te hebben. Van
Andel in het Brabants Dagblad: “Hij
zei de kunstenaars te kennen. Dat
ze razend enthousiast zijn, maar na
een jaar weer vertrokken zijn.” Van
Rappard krijgt echter ongelijk. Hij is
een blijver. Zijn werk en zijn verblijf
daar inspireert hem tot het schrijven van het boek Zes eeuwen Loevestein, een uitgave van J. Noorduijn en Zoon N.V. in Gorinchem.
Voordat de eerste druk in 1969
verschijnt heeft hij er zes winters
aan gewerkt. De illustraties zijn van
zijn toenmalige echtgenote Reina
van Assendelft. In zijn onderzoek
komt hij er achter dat veel als vaststaand aangemerkte feiten niet
kloppen. In het Brabants Dagblad
reageert hij kritisch op de restauratie die toen plaats had gevonden.

Het is Loevestein niet meer zoals
hij het kende. “Het is niet echt
meer. Het heeft zijn karakter verloren. Voor mij is het nu een pretpark.” Als hij het nu zou zien zal
zijn mening niet veranderd zijn veronderstel ik.
Na zijn
vertrek
van
Loevestein
gaat hij
in
Woudrichem
wonen.
Na zijn
scheiding
trouwt
hij met
Marijke Siebeling, raadslid voor de
PvdA in de Woudrichemse raad. Hij
overlijdt, 79 jaar oud, op 11 februari
1986 en wordt in Andel op de begraafplaats aan de Neer Andelse
weg begraven. Een eenvoudig monument (foto) waarop zijn naam
nog net leesbaar is, herinnert in
Andel aan hem.

Gecombineerde
leefstijlinterventie?
U heeft wellicht in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar
gelezen dat er vanuit de basisverzekering een vergoeding is voor
gecombineerde leefstijlinterventie. (
GLI )
Een GLI bestaat uit een combinatie
van voedingsadvies, begeleiding bij
eetgewoontes, gedragsverandering
en gezond bewegen. De focus van
de GLI ligt op het behouden en
verwerven van een gezonde leefstijl en wordt zowel in groepen als
individueel aangeboden. Het programma duurt meestal 24 maanden. Er zijn verschillende GLIprogramma’s die door het Centrum
Gezond Leven, onderdeel van het
RIVM, beoordeeld zijn op hun effectiviteit.

FYSIOTHERAPIE ANDEL
(vervolg)
Het is een positief verschijnsel dat
zorgverzekeraars ook preventie
vergoeden en niet alleen de zorgkosten. Het is eveneens ook een
poging om de stijgende zorgkosten
het hoofd te bieden; immers een
ongezonde leefstijl leidt tot veel
welvaartsziekten als hart- en vaatziekten en die zorgkosten liggen
momenteel erg hoog.
Er zijn binnen de praktijk al vragen
geweest: geven jullie deze programma’s ook en waar kan ik terecht?
Het is echter allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt:
 verschillende zorgverzekeraars
hebben
verschillende
GLIprogramma’s
 de zorgverzekeraars hebben
verschillende eisen voor deze
verschillende programma’s op
gebied van uitvoering en scholing voor de fysiotherapeuten
 de fysiotherapeuten ( met specialisaties als sportfysiotherapeut en looptherapie en leefstijlbegeleiding ) voldoen niet aan
alle competenties
 het is nog onduidelijk waar en
wanneer de ontbrekende competenties bijgeschoold kunnen
worden









gen en adviezen om thuis
meer te bewegen
Medisch
Fitness, een of
twee keer per
week begeleid
bewegen
in
een
vaste
groep
onder
begeleiding
Nordic Walking,
in het voorjaar
willen we weer
een start maken, meld je aan
om onder begeleiding van een
instructeur te wandelen (stokken
aanwezig)
Running groep, onder begeleiding de beginselen van hardlopen aanleren of samen al wat
meer afstanden afleggen met
uitleg over blessurepreventie
MFteens, speciaal voor de tieners die graag weer zouden willen aansluiten bij een sportclub
en eerst wat meer ervaring met
sporten op willen doen, of eerst
wat fitter en sterker willen worden. Of gewoon gezellig wat
meer kleinschalig willen sporten

Nieuwsgierig geworden? Kijk op
onze
website:
www.fysiotherapieandel.nl of bel
gerust: 0183-441681

Kortom: ook al heeft Fysiotherapie
Andel veel ervaring en geschoolde
therapeuten in huis en zelfs een
samenwerking met een diëtist Esther Grauss, we kunnen voorlopig
geen GLI-programma geven.
We blijven de ontwikkelingen volgen en zodra er meer duidelijk is
houden we u op de hoogte.
Wat nu?
Als u het belang van gezond bewegen en gezond eten inziet en u
wilt daar graag begeleiding bij dan
kunt u nu al terecht voor meerdere
programma’s.
 Slimfit, een 6 maandelijks programma met twee keer per
week begeleid bewegen en begeleiding door de diëtist Esther
Grauss, twee wekelijkse metin-

De actie van de drie gezamenlijke
kerken t.b.v. “Kinderen van de
voedselbank” heeft het mooie bedrag van € 3952,89 opgebracht.
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk dank.
Namens de drie kerken,
Arno Brugmans
Aart van Dalen
Anton van Rijswijk

AEL IN EEN NOTENDOP
Januari 2019.
In de eerste maand van het nieuwe
jaar 2019 moesten diverse families

afscheid nemen van een geliefde.
Zowel in Ael zelf, als bij oud- Aelsen buiten Ael.
Reeds op 1 januari was het de
familie van Gerrit Lievaart die afscheid moest nemen van hun vader, schoonvader en opa.
Hij
mocht de leeftijd van 82 jaar bereiken en was sinds 1988 weduwnaar. Gerrit was afkomstig uit Rijswijk en hij was gehuwd met Jans
Naaijen, een dochter van Rien
Naaijen, die destijds woonden in de
Julianastraat, zo ongeveer op de
plaats waar tegenwoordig De Zijhof, een bijgebouw van de Gereformeerde Kerk, staat.
Kort daarop, op 9 januari, kwam
het levenseinde van Maria Johanna
(Marie) de Poorter-van Noorloos.
Zij bereikte de leeftijd van 89 jaar
en was de weduwe van Giel de
Poorter. Marie was de dochter van
Jan van Noorloos van de Rietdijk.
Na haar huwelijk woonde ze lange
tijd in Wijk, maar nu overleed zij na
een ziekbed in het Zorgcentrum De
Notenhoff.
Op 27 januari overleed op 83 jarige
leeftijd Johannes Hendrik Meerburg. Joop was afkomstig uit Werkendam en getrouwd met Nel Duister. Nel is een dochter van het gezin van Kobus Duister en zij woonden destijds aan het Boveneind.
In Zaltbommel overleed op 83 jarige leeftijd Piet Hetjes, echtgenoot
van Alie Biesheuvel. Piet was een
zoon van Jan Hetjes en zij woonden destijds aan de Wilhelminasluis, waar zijn vader sluismeester
was. Later zijn zij aan de Kammetweg gaan wonen, terwijl Alie Biesheuvel, dochter van Cees Biesheu

AEL IN EEN NOTENDOP
(vervolg)
vel in de Burg. van der Schansstraat (de voormalige Achterstraat)
woonde. Zij hadden in Zaltbommel
een architectenbureau.
Tenslotte overleed in Spijkenisse
op maandag 28 januari Marie Vos.
Zij overleed op de leeftijd van 81
jaar. Marie was een dochter van
Jan Vos en zij woonde, voor haar
huwelijk, in de Burg. van der
Schansstraat, op de pad naast de
kippenboerderij van Arjaan Verwijs,
waarin tegenwoordig Woord en
Daad is gevestigd.
Van felicitaties is er wat betreft huwelijken weinig te melden.
Wel is er een felicitatie voor al die
Spartaleden die een huldiging ondergingen voor een langdurig lidmaatschap. Een grote groep 25
jarigen lid, met een speciale melding voor Hans Scherff met een 40
jarig lidmaatschap. Ook felicitaties
voor Ina Sonneveld die tot vrijwilliger van het jaar werd verkozen.
Deze keer, volgens de administratie van Sparta’30, geen 50 ,60 of
65 jarige lidmaatschappen.
Uiteraard mogen we ook niet vergeten de felicitaties voor al die nieuwe raadsleden, 31 in getal, die de
bestuurders van onze nieuwe gemeente Altena nauwgezet gaan
volgen. Voor die bestuurders, 5 in
getal met een fulltime baan, te weten in alfabetische volgorde Paula
Jorritsma, Matthijs van Oosten,
Hans Tanis, Peter van der Ven en
Roland van Vugt geldt dus dat zij
waakzaam moeten zijn om hun
werk goed uittevoeren.
De Waard Transport en Logistics
weet ook wat het betekent om Litouwse chauffeurs met een grote
vrachtwagen/oplegger de weg op
te sturen. Bij de Kammetwegstoep
ging het goed fout en het gezin
Melse mocht zich nog gelukkig
prijzen dat het hele geval niet volledig op het rieten dak van hun
boerderij is gekomen. Nu bleef de
vrachtwagen nog behoorlijk hangen, anders zou de ravage niet te
overzien zijn geweest. Vraag is hoe
die chauffeur daar terecht gekomen
is.

De open dag van het Prinsentuin
college werd weer een groot succes. Van heinde en ver kwamen de
bezoekers en de mogelijk aanstaande leerlingen een kijkje nemen op het College aan de Buitenlaan in Andel. Tevens betekende
deze open dag een afscheid voor
Lijn van der Wiel uit Nieuwendijk,
die 40 jaar in het onderwijs heeft
gezeten, waarvan maar liefst 34
jaar aan de voormalige landbouwschool, die in die jaren is overgegaan naar Het Prinsentuincollege.
Ter compensatie van de overlast
door geparkeerde auto’s, werden
de omwonenden van het college
verrast met een mooie bos bloemen, die de leerlingen persoonlijk
aan kwamen bieden.
De jeugd van de Chr. Basisschool
De Zaaier kreeg bezoek van twee
agenten. Zij kwamen met goede
bedoelingen. Ze controleerden de
fietsen van de leerlingen of de verlichting wel in orde was. Over het
resultaat konden zij wel tevreden
zijn.
Ergens in een hoekje van De
Bronkhorst wordt hard gewerkt om
deze hoek bewoonbaar te maken
met de aanleg van straten, rioleringen en wat daar allemaal bij hoort.
Nu is het nog wachten op de aanvang van de bouw van De Bloesemhof, zodat de lelijke open plek
in het midden van het dorp eindelijk
ook een toonbaar beeld krijgt.
Dan nog enkele spreuken over het
weer van mijn weerspreuken kalender.
7 februari:
Schijnt morgenrood
je tegen, dan dreigt februari met
regen (dat was deze week een
keer goed te zien).
8 februari:
Is februari zacht en
stil, dan komt de noordenwind in
april (niet zo’n leuk vooruitzicht).
16 februari: Als de kat in februari
in de zon ligt, moet zij in maart
weer achter ’t vuur.
26 februari: Zingt de leeuwerik
hoog in de lucht, heerlijk weer
voorspelt zijn vlucht.

SERVICEPUNT
BIBLIOTHEEK
Op dinsdag 12 februari jl. is in Andel het 8ste servicepunt van Bibliotheek CultuurPuntAltena geopend.
Het moment van opening viel samen met een kijkmiddag voor ouders en een (sponsor) boekenverkoop.
Het servicepunt is een samenwerking tussen Basisschool De Zaaier
en de Bibliotheek CultuurPuntAltena. Door het inrichten van servicepunten kunnen leden, in hun eigen
kern, gereserveerde boeken lenen
en inleveren.
Je kunt er terecht op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van
8.15 uur tot 15.30 uur. Op woensdag ben je welkom van 8.15 uur tot
12.45 uur. In de schoolvakantie is
dit servicepunt gesloten. Je kunt er
materialen inleveren en online gereserveerde materialen ophalen.
Voor de allerkleinsten tot en met 4
jaar zijn er boeken die geleend
kunnen worden.
Marian van der Wal

WORSTENACTIE
SPARTA ‘30
Ondanks de barre weersomstandigheden zijn de spelers van de
JO12 en JO13 op donderdag 17
januari jongstleden met veel enthousiasme langs de deuren gegaan om de rookworsten te verkopen.

Dat was het voor deze maand.
Arnold van Andel

En niet voor niets! Er is een bedrag
van € 614,85 opgehaald door onze
jeugdleden. Heel knap gedaan en u
als koper heel hartelijk dank!

WORSTENACTIE
SPARTA ’30 (vervolg)
De opbrengst wordt gebruikt voor
het organiseren van activiteiten
voor onze jeugdleden, zoals bijvoorbeeld het afsluitweekend, de
voetbalclinic en de kerstbingo.
Op donderdag 4 april 2019 komen
de spelers van de JO10 en JO11
tussen 18:00 en 20:30 uur bij u
langs voor de verkoop van paaseitjes. Ook dan hopen we een
mooi bedrag op te halen.
Esmeralda Nieuwenhuizen
Jeugdcommissie van Sparta ‘30

Gemeente
Hier zouden we een hele pagina
van vol kunnen schrijven, maar een
geïnteresseerde zal zeker de stappen gevolgd hebben voor de installatie van de bestuurders van de
gemeente Altena. Ze zijn allemaal
aan de slag gegaan. Het zal even
wennen zijn aan de manier van
vergaderen voor de burger, met
Altenatafels die bij jouw onderwerpen passen. Gericht vergaderen
met de persoon die u nodig hebt
achter de tafel. Vakkundig voorbereid door de griffier en zijn team.
Heel benieuwd zijn wij naar het
voornemen dat van bestuurders
verwacht wordt dat zij meer de kernen gaan bezoeken en hoe ze dat
gaan doen. Een advies is om op de
site van de gemeente het bestuursakkoord voor de komende
raadsperiode op te zoeken waarbij
u de voorgenomen actiepunten
tegen komt. Die interesse zal niet
voor iedereen aanwezig zijn, maar
het is wel gemakkelijk te ontdekken
welke wethouder bij uw onderwerp
past waarvoor u de gemeente nodig hebt.
Presentaties bouwen in Andel
Het bestuur vindt het weer tijd om u
te informeren over de voortgang

van de bouw in ons dorp. De projectontwikkelaars staan volmondig
achter dit voorstel. Op donderdag
11 april is ’t Buitenhoff weer beschikbaar en maar liefst 6 projectontwikkelaars hebben inmiddels
toegezegd. Om 19.30 uur zal er
eerst vooraf een jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden,
waarna om 20.15 uur de pauze
begint en om 20.30 uur de presentaties. Onder de 6 projectontwikkelaars zijn 2 nieuwe gezichten die
wij gevraagd hebben om u te voorzien van informatie. Dat zijn S. Zijlstra Beheer bv over het Woonhofje nabij de Julianastraat en Meeuwis van Giessen, Ontwikkeling
Tuinderij Wilhelminastraat 32. Verder zullen aanwezig zijn: Tankens
Andel bv, Woonservice Meander,
Woonlinie en Van Looye/Van
Arnhem. Houdt u t.z.t. de flyers in
de winkels en de gegevens op het
informatiebord langs de Neer Andelseweg in de gaten. Maar we
hebben nog even de tijd om u via
dit blad van informatie te voorzien.
Namens Dorpsraad Andel
Frans Sterrenburg
Verzorgers m/v
Heeft het u passie werkzaam te zijn
binnen de uitvaart? Dan zijn wij op
zoek naar u! Het met respect verzorgen van de overledene heeft bij
ons grote prioriteit. Ziet u het als
een uitdaging om hieraan een bijdrage te leveren neem dan eens
contact met ons op. Wij zullen dan
uitgebreid een toelichting geven
wat er concreet van u wordt verwacht.
Jan van Andel
Dragersgilde Altena
Dragers-gastdames-gastheren
T.: 06-50984291
E.: info@dragersgildealtena.nl

Op vrijdag 18 januari hebben we
een ‘Ael ontmoet Ael’ avond georganiseerd en vol trots onze website
gelanceerd aan de vele aanwezigen. Omdat we kampten met een
defecte microfoon was aan het
begin niet alles even duidelijk te
verstaan en willen wij u hier graag
nogmaals in het kort bijpraten over
de website.
In 2009 hebben we als bestuur
besloten om foto’s en video’s te
gaan verzamelen die later te zien
waren tijdens de reünie van 2011,
tientallen mappen met foto’s al dan
niet voorzien van de juiste gegevens werden bekeken door de vele
bezoekers en leverden vaak de
prachtigste verhalen op. Omdat
veel foto’s nog niet voorzien waren
van de juiste info hebben we daarna nog een aantal sessies georganiseerd waar diverse mensen zich
bogen over wie of wat er op de foto
te zien was.
En toen? We hadden mappen met
foto’s, maar daar bleef het dan ook
bij en hebben we uiteindelijk besloten om deze zichtbaar te gaan maken voor iedereen in Andel, met de
mogelijkheid om de foto’s te voorzien van de juiste info en zo zijn we
begonnen in het najaar van 2017
om een database te vullen met de
beschikbare foto’s die we op dat
moment hadden.

AEL ONTMOET AEL
(vervolg)
Het initiële plan was om in oktober
van 2018 wederom een reünie te
organiseren, maar toen kwam in
mei 2018 de nieuwe AVG wet (Algemene Wet Privacywetgeving) en
werden alle onze plannen de nek
omgedraaid, want er zaten zoveel
haken en ogen aan deze wet, dat
niemand eigenlijk wist wat er nu
wel of niet mocht met het publiceren van een foto op internet. Ondertussen zijn we bijna een jaar
verder en lijkt het mee te vallen met
de gevolgen van deze wet.
Omdat we een groot aantal foto’s
hebben waar alleen de senioren
onder ons nog informatie over kunnen verstrekken, hebben we als
bestuur besloten dat we haast
hebben en toch live te gaan om
zodoende te proberen de juiste
informatie te kunnen achterhalen.
Nagenoeg alle foto’s op de website
zijn ter beschikking gesteld door
inwoners van Andel en ondertussen zijn we ook gestart met het
laten tekenen van zoveel mogelijk
inwoners van Andel om hun
beeldmateriaal te mogen plaatsen
op deze website en andere sociale
media kanalen van de OV. Op zich
verandert er eigenlijk niets, maar
we voldoen op deze manier wel
aan de wet. U ontvangt later huis
aan huis een brief waarop u uw
gegevens in kunt vullen en we ho-

pen dat u dit massaal doet om ons
in de gelegenheid te stellen om
zonder problemen verder te gaan.
De website
Op moment van schrijven hebben
we ongeveer 19.000 foto’s van
Andel en zijn bewoners op de website staan, waarvan de oudste uit
1920 komt en de jongste van twee
weken geleden. We hebben besloten om niet alleen ‘oude’ foto’s in
het archief op te nemen, maar ook
recentere. De foto’s zijn ingedeeld
in 10 hoofdrubrieken die weer verder onderverdeeld worden over
diverse sub rubrieken, naarmate
we meer informatie krijgen over
een foto kunnen we deze steeds
beter in de juiste rubriek plaatsen
om zo het zoeken makkelijker te
maken.
Het rangschikken, ordenen, benoemen etc. is een mega klus en
daar willen wij u heel graag bij betrekken om de informatie zo snel
mogelijk compleet te krijgen. Onder
elke foto kunt u uw commentaar
toevoegen, zoals wie of wat er op
de foto te zien is of welk verhaal er
bij hoort. Dit is voor ons erg belangrijk en we hopen dat iedereen die de site bezoekt de moeite wil nemen om zijn of haar reactie te plaatsen onder de desbetreffende foto.
Aels Archief
Alhoewel Ael ontmoet Ael een initiatief is van OV Juliana, nodigen wij

andere verenigingen, bedrijven etc.
ook uit om hun foto’s en archieven
te plaatsen op deze site om zo een
ieder mee te laten genieten van
hun foto’s. Op deze manier zal er
een echt Aels archief ontstaan,
waar niet alleen de huidige, maar
zeker ook de volgende generaties
van kunnen genieten.
Daarnaast willen wij een ieder vragen om hun foto’s te delen met ons
en ze niet in een doos in de kast te
laten staan waar niemand ze kan
zien. Helaas gebeurt het maar al te
vaak dat foto’s bij bv overlijden in
de container verdwijnen. Alle
beeldmateriaal dat betrekking heeft
op Andel, in het algemeen of zijn
inwoners in het bijzonder, zijn welkom! Foto’s kunt u direct uploaden
op de site óf wij komen ze halen en
nadat ze gescand zijn brengen wij
ze weer bij u terug, daarnaast zijn
dia’s en video’s ook zeer welkom.
U kunt de website vinden op het
volgende
adres:
www.Aelontmoet-Ael.nl. Linksboven aan
de site kunt u inloggen onder ‘administratie’ met de volgende gegevens:
gebruikersnaam: Andel
Wachtwoord: 2019
Veel kijkplezier en vergeet niet
uw reactie te geven!!
Namens Ael ontmoet Ael,
Wout van Brakel

