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AKTU-AEL
‘Vrienden van Aktu-Ael’
11
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 februari 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
Net op de valreep van het oude
jaar kregen we nog een nieuw lid.
Heleen van Roon van studio Sterrenstof wilde graag lid worden van
OV De Linden. Zij is gevestigd
aan de Burg. v.d. Schansstraat 35
in Andel en haar website is
www.studiosterrenstof.nl. Heleen hartelijk welkom. Dat brengt
ons op een behoorlijke groei de
afgelopen tijd, waar we heel blij
mee zijn, toch zijn er nog onder

nemers in Andel die geen lid zijn,
dus schroom niet en stuur een
mail aan info@ovandel.nl of vul
het formulier in op onze site. We
verwelkomen u graag en sluit u
aan, uw onderneming hoeft niet in
Andel gevestigd te zijn om lid te
worden.
De Christmas Walk die we deze
keer voor het eerst gehouden
hebben was een behoorlijk succes. Het was wel droog op 15
december, maar er stond een
behoorlijke koude oostenwind.
Het dus was een behoorlijke tippel
om tegen die koude wind in, alle
ondernemers te bezoeken. Van
de ondernemersvereniging deden
11 leden mee aan deze actie.
Omdat we leden hebben, in Giessen maar ook aan de Middenweg
in Andel tot aan de grens met
Veen was de afstand iets meer
dan 5 km geworden. Sommige
onder u hadden dan ook de fiets
gepakt om de afstand te overbruggen, wat heel begrijpelijk
was. Inmiddels hebben de prijswinnaars hun gewonnen Lindenbon al ontvangen.
Dat waren: Jessica Timmermans,
4281 KJ Andel, Janneke Bouman,
4281 LM Andel, Feline Tankens,
4281 LG Andel, en de prijs voor
de mooiste Kerstoutfit was voor
Anja van Leeuwen 4283 GP Giesen.
Op het moment dat u Aktu-Ael in
de bus krijgt is onze december
actie ook achter de rug. U kunt
zich nog inschrijven voor het buffet op 7 februari in ‘t Buitenhoff.
Ook zullen we tijdens het buffet
weer de Romboutsprijs uitreiken.
Onze nieuwe waarnemend burgemeester M. Fränzel zal deze
prijs overhandigen. We zijn daar
uiteraard blij mee dat hij ja gezegd
heeft op onze vraag om dit te
doen. Wie dit jaar de prijs krijgt is
tot 7 februari een geheim. Wilt u
niet bij het buffet zijn, lever dan

een volle spaarkaart in bij drogisterij Verbeek en u dingt mee naar
een ballonvaart of een Lindenbon
die te besteden is in Andel. Met
het nieuwe jaar zijn we wel onderdeel van een grotere gemeente geworden, maar wij zullen de
belangen van de Andelse ondernemers onder de aandacht van
het gemeente bestuur van Altena
blijven brengen.
Mocht u suggesties hebben of
vragen, schroom niet, bel, mail of
schrijf ons. Tenslotte wensen wij u
in alle opzichten een gezond en
voorspoedig 2019.
Namens bestuur OV De Linden
Ad de Graaf, voorzitter

VAN ALLES WÂ –
EET U MEE
Van het koor “Van alles Wâ”
mochten wij een mooie cheque in
ontvangst nemen voor het eetproject “Eet u mee”. Dit bedrag mogen wij gebruiken om een keertje
wat extra’s te doen voor onze gasten. Na het kerstconcert van het
koor in het R.K. kerkje van Woudrichem is er een collecte gehouden wat deze keer ten goede
kwam voor ons eetproject. Wij
stellen dit gebaar bijzonder op
prijs en onze dank is groot!
Mia Groenenberg
Ineke van Tilburg

Project ‘Waterdam’
De ‘geld’ barometer voor dit project staat nu op:
IBAN: NL64RABO0173629679
€ 12.233,07

Hijgend boven aan de trap…
Op een dag komt u erachter:…dan
staat u hijgend boven aan de trap
of bent u genoodzaakt tijdens een
wandeling met vrienden te zeggen:
even rustig aan, ik red dit tempo
niet! Dit kunnen tekenen van
COPD zijn en wat dan…..
COPD is een longziekte die niet
overgaat en bij het ouder worden
meestal verergert. Roken wordt als
belangrijke oorzaak genoemd,
maar ook fijn stoffen zoals rook van
open vuur, beroepen waar stof bij
vrijkomt (denk aan bakker, schilder)
en chemicaliën uit schoonmaak- en
oplosmiddelen worden als een mogelijke oorzaak aangemerkt.
Als er naast bovenstaande tekenen
nog andere symptomen zijn zoals
regelmatig langdurig verkouden
zijn, hoesten wat moeilijk overgaat
en slijmvorming, is het tijd om naar
de huisarts te gaan. COPD geeft
niet direct problemen ….het duurt
soms jaren voordat men dit in het
dagelijks leven gaat merken.
Als COPD de diagnose is kunt u
nog veel zelf doen. Allereerst zal
de arts mogelijk medicatie voorschrijven. Daarnaast is het VERHOGEN en onderhouden van de
CONDITIE een belangrijke factor.

Door benauwdheid of vermoeidheid
gaat de conditie vaak snel achteruit. Men is al snel geneigd de auto
te nemen als men van lopen kortademig wordt. En indien het fietsen
moeilijker gaat is een elektrische
fiets snel aangeschaft. Hierdoor
kan een neerwaartse spiraal voor
de conditie ontstaan. Angst voor de
kortademigheid kan gaan leiden tot
vermijden van bewegen. En hierdoor verslechtert onze conditie nog
verder.

doen in de thuissituatie (zelfmanagement ).

GOED NIEUWS
De zorgverzekeraars zien ook in
dat het verhogen van de conditie
een belangrijke verbetering is voor
de kwaliteit van leven en ook zorgt
voor minder opnames in het ziekenhuis van mensen met COPD.
Daarom zal er vanaf 1 januari
2019, onder bepaalde voorwaarden, een VERGOEDING direct
vanuit de hoofdverzekering zijn
voor het trainen van de conditie en
kracht onder begeleiding van de
fysiotherapeut.
Zo kunnen we samen werken aan
het verbeteren van uw conditie
maar daarnaast zijn er veel andere
factoren die tijdens deze trainingen
gedaan en besproken worden.
Denk hierbij aan aanpassen van
uw leefstijl; soms kan men met
eenvoudige aanpassingen in het
dagelijks leven weer activiteiten
doen die eerst niet gingen. Ook
wordt er aandacht besteed aan een
goede ademhalingstechniek en
wordt besproken wat u zelf kunt

Onze praktijk is aangesloten bij het
kennisnetwerk voor COPD (en andere longziekten) in Den Bosch
Ineke van Tilburg

HET LEVEN IS ZOVEEL LEUKER
ALS U MINDER KORTADEMIG
BENT… en het is mogelijk…
Wilt u meer weten over de voorwaarden voor het begeleid trainen
of over de training zelf dan kunt u
contact met ons opnemen 0183
441681 of
info@fysiotherapieandel.nl

Project ‘Buiten speeltoestellen’
De ‘geld’ barometer voor dit project
staat nu op:
IBAN: NL64RABO0173629679
€ 1.140,00

EVENEMENTEN KALENDER
JANUARI 2019

JUNI 2019

FEBRUARI 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.

12
14
17
18
19
20
26
28
9
9
11
12
13
15
17
20
23
25

Sparta ’30 Jeugdcie.: Stranddag.
De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
Sparta ’30 Jeugdcie.: Worstenactie.
OV Juliana: Ael ontmoet Ael.
AFC: Voorspeelmiddag jeugd AFC.
Geref. Kerk: Jeugddienst met Timo Hagendijk.
Eet u mee? De Schutskooi - 17.15 uur.
De Notenhoff: Liedjes van toen.

AFC: Jeugdmuziekdag jeugd AFC.
Geref. Kerk: Food festival.
De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
De Notenhoff: Samen aan tafel.
PCOB: Jaarvergadering.
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
17
20

OV Juliana: Captainsavond Dorpsquiz.
AFC: Try-out concert.
De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
De Notenhoff: Samen aan tafel.
Geref. Kerk: Jeugddienst - Wouter Schraven.
PCOB: Mevr. Zimmer-Koopsom vertelt:
‘Humor in de trouwzaal’.
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.

APRIL 2019

4 Sparta ’30 Jeugdcie.: Paasactie.
6 AFC: Open Nederlandse Fanfare
Kampioenschappen (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.
13 Geref. Kerk: Enveloppenactie.
13 AFC: Gouden Spiker Festival (Ureterp-Fr)
Jeugdorkest.
14 Geref. Kerk: Jeugddienst met Wim Grandia.
17 De Notenhoff: Kledingverkoop.

MEI 2019
6
8
12
14
18
25

De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
PCOB: Dhr. B. van Brakel: Wensambulance.
Geref. Kerk: Jeugddienst - Christian Verwoerd.
De Notenhoff: Samen aan tafel.
Geref. Kerk: Pannenkoekenrestaurant.
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

AD DE GRAAF, 20 JAAR
RAADSLID IN DE
GEMEENTE
WOUDRICHEM

door Teus van Tilborg
Twintig jaar was hij voor het CDA
raadslid in Woudrichem. Graag had
hij nog een periode zich in dezelfde
functie in willen zetten voor de gemeente Altena. Dat zit er echter
niet in. En dat vindt hij best jammer. Hij maakt namelijk geen deel
uit van de nieuwe raad. Bij zijn afscheid werd hij koninklijk onderscheiden. Voor zijn raadswerk en
andere maatschappelijke activiteiten. Hij werd lid in de Orde van
Oranje Nassau. Een gesprek met
Ad de Graaf (71).
We spreken elkaar in het kantoor
van zijn bedrijf De Graaf Media in
Genderen. De ontvangst is hartelijk. “Eerst een kopje koffie zeker?”
En dat slaan we natuurlijk niet af.
“Weet je”, zegt hij als de koffie op
tafel staat, “wat zo mooi is aan het
raadslidmaatschap: je kunt zichtbaar iets doen voor de gemeenschap. In het dorp kun je dingen
zien die je voor elkaar gekregen
hebt.” De politiek heeft hij niet van
huis uit meegekregen. Wel om
maatschappelijk bezig te zijn. Zijn
vader was weliswaar politiek geïnteresseerd, maar niet actief. Die
zette zich vooral in voor de kerk.
Ad kreeg belangstelling in de politiek toen hij in Dieren woonde.
“Toen ik daar ging wonen kende ik
niemand. Je gaat dan contact met
anderen zoeken. Ik ben veel in het
jeugdwerk gaan doen en meldde
me aan bij het de CDA afdeling in
de gemeente Rheden waartoe Dieren behoort. Daar ben ik acht jaar
bestuurslid geweest en heb ik zit-

ting gehad in de schaduwfractie.”
Dat hij in Dieren ging wonen kwam
doordat zijn werk in de grafische
sector dit met zich meebracht. Zijn
gehele arbeidzame leven heeft hij in deze
sector gewerkt. Als hij in
Den Bosch een drukkerij koopt, blijft hij nog
anderhalf jaar op en
neer rijden, maar besluit
uiteindelijk in Andel te
gaan wonen. In het ouderlijk huis aan de Duizendmorgen. “Terug in
Andel kende ik ook
niemand
meer.
De
voorzitter
van
het
Woudrichemse
CDA
vroeg me bestuurslid te
worden. Daar ben ik op ingegaan.
Eerst als secretaris, later als voorzitter. Nooit heb ik er een geheim
van gemaakt raadslid te willen
worden. In 1998 was het zover. Ik
stond als vijfde op de kandidatenlijst. Doordat het CDA een zetel
won, kwam ik in de raad.”
Laagvlieggebied
Toen hij raadslid werd was er nog
geen scheiding tussen de wethouders en de raad. In tegenstelling tot
nu, maakten de wethouders nog
deel uit van de raad. Die hadden
toen, erkent De Graaf ook, duidelijk
meer invloed op de fracties dan nu
het geval is. Het betekende ook
een andere manier van werken. Hij
vertelt in zijn lange bestuursperiode
wethouders, ongeacht van welke
partij ze waren, nooit heeft willen
verrassen met voorstellen. “Ik had
altijd vooraf contact om ze te informeren. Dat deed ik ook steeds met
de partijen die de coalitie vormden.”
De Graaf heeft
heel wat initiatieven en voorstellen van het college van burgemeester en wethouders
langs
zien komen als
raadslid. Ook zelf
kwam hij met
initiatieven. Met
één
daarvan
kreeg hij zelfs
landelijke
aandacht en een

oorkonde van staatssecretaris Bijleveld. Het betrof het adopteren
van een milieuparkje op het sportcomplex van Sparta’30. “Het is
helaas een stille dood gestorven.”
Over milieuparkjes gesproken. Hij
heeft er ook aan bijgedragen dat er
bij de Romboutstoren geen parkje
gekomen is, zoals de gemeente
van plan was. “Het zou niet passen
in die historische omgeving.”
Als hij de koffie nog eens bijgevuld
heeft, vertelt De Graaf over zijn
bezigheden voor de klankbordgroep Laagvlieggebied. Die is ontstaan als gevolg van de overlast
die ondervonden wordt van de helikopters die hier vaak oefenen. “De
klankbordgroep, bestaande uit burgemeesters en raadsleden uit de
gemeenten binnen het laagvlieggebied, is er op mijn initiatief gekomen.“ Hij kijkt er, met toch wel
wat gemengde gevoelens op terug.
De contacten met Defensie verliepen niet altijd even soepel. ”De
belangstelling was wisselend. Met
onze burgemeester, de voorzitter,
ben ik heel wat keren naar Den
Haag geweest. Ik mag wel zeggen
dat wij de drijvende krachten waren. In 2014 zou er een evaluatie
met de streek plaatsvinden. Het
kwam er niet van. Steeds werd het
vooruit geschoven. Nu ligt er bij de
Tweede Kamer een rapport met als
conclusie dat het oefengebied uitgebreid moet worden. Defensie wil
dit ook graag. Dit betekent wel dat
de minister van Infrastructuur en
Waterstaat maatregelen moet nemen in verband met verruiming van
het luchtruim. Hoe dit gaat aflopen
weet ik nog niet.” Is er dan al wel
wat concreets bereikt? “We hebben
kunnen bereiken dat piloten kaarten aan boord hebben met daarop

AD DE GRAAF, 20 JAAR
RAADSLID IN DE
GEMEENTE
WOUDRICHEM (vervolg)
aangegeven de gebieden waar ze
niet mogen komen. Ook is bereikt
dat de afhandeling van verzoeken
om schadevergoeding is verbeterd.
Tevens was er een Open Dag op
vliegbasis Gilze Rijen. Dat is bij
één keer gebleven.”
Voorzitter opiniërende raad
De laatste vier jaar was De Graaf
voorzitter van de opiniërende raad,
de vergadering die vooraf gaat aan
de vergadering waarin de besluiten
genomen worden. Hoe heeft hij die
periode ervaren? “Ik dacht wel
eens: dat is het niet. Politiek kon je
weinig in die rol. Ik heb vaak in een
spagaat gezeten. Aan de andere
kant genoot ik er ook wel weer
van.” Ook was hij vicevoorzitter van
de gemeenteraad, de vervanger
dus van de burgemeester. “Onder
burgemeester Petter kwam dit vaker voor dan bij burgemeester
Noordergraaf. Die deed het zelf
graag.”
De Graaf benadrukt dat het als
raadslid belangrijk is anderen mee
te krijgen. “Het is duwen en trekken. In je uppie lukt het niet altijd.
Het is soms ook geluk hebben. Als
raadslid moet je de boer op.” Niet
alles lukte waar hij zich voor inzette. “De bussenproblematiek rond
het Prinsentuin College is helaas
niet opgelost. Ik ben benieuwd of
het in de nieuwe gemeente opgepakt wordt.”
De raad van de gemeente Altena is
intussen geïnstalleerd. De Graaf
steekt niet onder stoelen en banken dat hij graag één van de 31
raadsleden geweest zou zijn.
“Graag had ik na 20 jaar duwen en
trekken nog drie en een half jaar,
de periode tot de volgende raadsverkiezingen, in de raad van Altena
gezeten. Helaas zit dit er niet in,
dan had ik er echt een punt achter
gezet. Ik heb er nog energie genoeg voor. Met werken stop ik ook
nog niet. En ik sta, weliswaar niet
op een verkiesbare plaats op de
CDA kandidatenlijst voor de verkiezingen van het Waterschap Rivierenland in maart. Het zou best nog
wel eens kunnen zijn dat Andel
helemaal geen raadslid meer heeft

als Roland van Vugt bijvoorbeeld
doorschuift als wethouder. En dan
te weten dat ooit drie raadsleden
uit Andel kwamen. Ik vind het belangrijk dat een dorp in de raad
vertegenwoordigd is. We hebben
wel een Dorpsraad, maar die kan
alleen signalen afgeven, terwijl een
raadslid initiatieven kan nemen.”
Hoewel hij niet meer de stukken zal
krijgen die hij als raadslid gewend
was te ontvangen, is hij toch wel
van plan de ontwikkelingen in Altena te volgen. “Ik zal kijken of dingen goed opgepakt worden en zo
nodig raadsleden informeren als
mensen mij bellen.”

EET U MEE?
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 26 januari
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 22 januari
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

Voorwoord
De eerste uitgave van het jaar valt
al weer op de mat. Hulde aan de
redactie dat zij er weer een jaar
voor willen gaan. Hebt u ook een
zalig uiteinde van het jaar 2018
gehad? Volgens het woordenboek
betekent zalig “overheerlijk”, maar
het betekent ook “dronken”. Als u
de woorden achter elkaar zet moet
u oppassen. Wat zal dit jaar weer
brengen. Wat wenst iedereen en
wat wordt er gerealiseerd. Wensen
moeten er eerst zijn om iets tot
stand te laten komen. De Dorpsraad heeft wensen genoeg en daar
hebben we u soms voor en bij nodig om die in vervulling te laten
gaan. Wij hebben genoeg op onze
agenda staan, dat hebt u kunnen
lezen en horen en dat hoeven niet
altijd grote projecten te zijn. Het zijn
soms van die kleine dingen waar
nooit aan gedacht is, of waar geen
mogelijkheden voor waren. Nu we
als kern met 1 grote gemeente te
maken hebben is het nog belangrijker geworden de stem van de kern
te laten horen. Nu er gebouwd gaat
worden loopt het inwonertal omhoog, komen er toegevoegde wensen en behoeften. Behoeften om
een podium te kunnen bieden op
het gebied van leefbaarheid, waaronder het winkelbestand, verenigingsleven, verzorging, veiligheid,
vrijwilligerswerk, natuur enz. enz.
Behouden van jeugd door woningaanbod, voorzieningen voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, het gaat de goede
kant op. Termen als diverse woonvormen om onze ouders langer te
begeleiden en te verzorgen doen
hun intrede. Een onderwerp wat wij
nauwlettend volgen via onze contacten met Woonservice Meander
en Woonlinie. Wij zitten nu al weer
te denken aan een presentatieavond door diverse projectontwikkelaars, in bijvoorbeeld april om
weer bij te praten met de inwoners

DORPSRAAD ANDEL
(vervolg)
hoe het er op dat moment voorstaat, want wij blijven de vinger aan
de pols houden over de voortgang
van de huidige bouw. Inspraak van
de burgers is heel belangrijk. Het
houdt de druk op de ketel.
Gemeente Altena
Als bestuur hopen we dat de gemeente zo snel mogelijk in een
voorstel aangeeft hoe de samenwerking met dorpsraden gestalte
gaat krijgen. Waarschijnlijk zijn wij
niet alleen die op duidelijkheid
wachten. Contactpersonen moeten
nog aangesteld worden. Tegen de
tijd dat dit blad uitgegeven wordt
zal wel bekend zijn wie de 5 wethouders zijn en welke portefeuilles
zij hebben gekregen. Het zal op
vele fronten over en weer een gewenning zijn en een positieve benadering werkt meestal het best.
Nieuws of nieuws in herhaling
 2019 wordt bouwjaar in Andel;
 projectontwikkelaar Zijlstra tekent samenwerkingsovereenkomst;
samenwerkingsovereenkomst behelst 36 nieuwe woningen; het
Julianahofje komt tussen de Julianastraat en Wilhelminastraat; project wordt binnen 4 of 5 jaar opgeleverd;
 op De Bronkhorst wordt vanaf 2e
week januari gebouwd;
 Woonlinie bouwt woon / zorgcomplex bij De Notenhoff; samen
met dit complex worden er 20 appartementen gebouwd;
 waarnemend
burgemeester
wordt dhr. Marcel Fränzel;
 voor de zomer open huis gemeentehuis voor bewoners;

 3 milieustations in Altena: Giessen, Hank en Werkendam; alleen
Pinnen, dus geen contante betalingen meer bij de stations;
 snelheidsmeterspaarpot op de
Maasdijk werkt niet meer; hij doet
het echt riep Claran Wielenga bij
de installatie; hopen dat de Provincie hem nog terug plaatst;
 krijgt Andel ook een biertje met
een Ael’s smaakje?; volgens Eerlijk
& Heerlijk uit Woerkum moet dat
lukken; 21 kernen met een eigen
smaakje, nu nog hop verbouwen;
overleg met Dorpsraad volgt;
 het beeld op het kerkhof van de
levensringen staat er weer;

kunt. En dan maar hopen dat de
toekomstige wethouder de klacht
begrijpt en actie onderneemt.
Om u de eerste maanden te helpen
zullen wij de datums noemen:
vrijdag 11/1 groente/fruit/tuinafval;
vrijdag 18/1 plastic/kartons;
vrijdag 25/1 groente/fruit/tuinafval;
vrijdag 1/2 restafval en plastic/kartons;
vrijdag 8/2 groente/fruit/tuinafval;
vrijdag 15/2 plastic/kartons;
vrijdag 22/2 groente/fruit/tuinafval;
vrijdag 1/3 restafval en plastic/kartons;
vrijdag 8/3 groente/fruit/tuinafval;
vrijdag 15/3 plastic/kartons;
vrijdag 22/3 groente/fruit/tuinafval;
vrijdag 29/3 plastic/kartons en restafval.
Namens het bestuur
Frans Sterrenburg

ANDELS FANFARE
CORPS
Bestuur, dirigenten en leden van
Andels Fanfare Corps wensen
iedereen een gezond, mooi en
muzikaal 2019.

 2 bankjes zijn er voor de jeugd
geplaatst bij de skatebaan;
Afvalwijzer-kalender
Er zijn veel klachten dat de papieren kalender niet meer verschijnt
en dat je die informatie alleen via
een gemeente-app kunt verkrijgen.
Best begrijpelijk die klacht van degenen die geen internet bezitten.
De kalender hing
boven het keukenkastje of ergens
anders zichtbaar en
dat is een gemis.
Om deze service
terug te kunnen
draaien zullen veel
van deze gedupeerden naar het
gemeentehuis gaan
bellen is de verwachting. Dat is ook
de enige plaats
waar u met de
klacht naar toe

Nieuwjaarsconcert
Muzikaal begin van 2019!
Na ontvangst, met een handdruk
en de beste wensen voor het nieuwe jaar van de leden van Andels
Fanfare Corps, kon het publiek,
met een Nieuwjaarsborrel, plaatsnemen in de goed gevulde concertzaal.
Na haar jubileumjaar trapt Andels
Fanfare Corps 2019 af met een
nieuw orkest: Het opstaporkest.
Onder leiding van dirigent Olaf
Schipper en aangevoerd door de
11-jarige concertmeester Bjorn
Sonneveld speelt het orkest twee
muziekstukken. Knap dat deze
muzikantjes nu al een concert geven, want de eerste repetitie was
vijf weken geleden, op maandag 26
november.
Na dit optreden werd er wat geschoven met stoelen en namen de
gevorderde jeugdmuzikanten ook
plaats op het podium. Ook onder
leiding van dirigent Olaf Schipper
speelde het jeugdorkest voor de
pauze een gevarieerd programma,

voor in wil zetten en zo onze belangen wil behartigen.

ANDELS FANFARE
CORPS (vervolg)
met onder andere Happy New
Year.
Het groot orkest begon na een korte pauze, met het speciaal voor
Andels Fanfare Corps gecomponeerde ‘And the trumpet plays
on…’. Onder leiding van dirigent
Anno Appelo namen zij het laatste
gedeelte van de muzikale middag
voor hun rekening. Het gezellig en
druk bezocht nieuwjaarsconcert
werd traditiegetrouw afgesloten
met de Radetzkymars.
Na het concert was er nog tijd voor
een gezellig samenzijn met een
Nieuwjaarsborrel en een bitterbal.
Een geweldig begin van 2019! Wij
hopen u nog vaak tegen te komen
dit jaar!
Voorspeelmiddag
jeugdleden
Andels Fanfare Corps
De jaarlijkse voorspeelmiddag voor
de jeugdleden van Andels Fanfare
Corps staat weer voor de deur. Alle
leerlingen zullen deze middag optreden. Wel spannend hoor, want
de optredens worden ook nog eens
beoordeeld door een vakjury.
U bent zaterdag 19 januari van
harte welkom om te komen luisteren naar de verschillende optredens van onze jonge muzikanten.
Zij hebben er hard voor geoefend
en willen dat ook graag aan u laten
horen! Meer informatie over plaats
en tijd vindt u op facebook Andels
Fanfare Corps Muzikant/Band.
Jeugdmuziekdag Altena
Iedereen die in het Land van
Heusden en Altena woont, onder
de 21 jaar is en een HaFaBra-

instrument bespeelt kan mee doen
aan deze jeugdmuziekdag. Ook de
jeugdleden van Andels Fanfare
Corps gaan deelnemen aan deze
dag. Samen wordt er een hele dag
gerepeteerd. Dit jaar is het thema
‘Actie!’.
Wil je graag komen kijken en luisteren naar de resultaten van deze
dag? Dat kan! Het spetterend eindconcert is 9 februari 2019 om 19.00
uur in ’t Verlaat in Almkerk. Kijk
voor
meer
informatie
op
www.jeugdmuziekdagaltena.nl.

Voor het eerste halfjaar hebben we
ons programma al klaar, we beginnen op 9 januari met een lezing
over “De min van Koningin Wilhelmina”
In februari gaan we onze jaarvergadering houden, met natuurlijk
jaarverslagen en een gezellige activiteit na de pauze. We houden
deze middag op 13 februari in de
Schutskooi en beginnen om 14.30
uur.
Als bestuur zouden wij het fijn vinden wanneer we ondersteuning
zouden krijgen. Op dit moment is
het bestuur erg klein, wat het werken aan goede belangenbehartiging en de invulling voor ledenmiddagen wel erg zwaar maakt.
Wie wil ons komen helpen?
Informatie kunt u vragen bij Adri
van Breugel- van Andel voorzitter
tel. 0183-442013.
Adri van Breugel

HERINNERING

Bezoek voor meer informatie over
Andels Fanfare Corps onze website www.andelsfanfarecorps.nl of
volg ons op facebook Andels Fanfare Corps Muzikant/Band.

Denkt u nog aan de oproep van
Margriet van Tilborg en Teunie
Crielaard?

Arja van Herwijnen

AEL IN EEN NOTENDOP
Het bestuur
en leden van
PCOB- afd.
Andel, wensen alle inwoners van
Andel Gods

zegen toe voor 2019.
Opnieuw is een nieuw jaar begonnen met vele veranderingen. We
zijn nu één gemeente Altena en
daar zullen we allemaal mee te
maken krijgen. Ook de PCOB- afdelingen binnen de gemeente, zijn
samen in overleg om de belangen
te behartigen van onze senioren.
Door samenwerking hopen we een
sterke vuist te maken en zo voor u
op te komen bij diverse onderwerpen die het leven van senioren
vergemakkelijken. Wij als bestuur
zoeken nog iemand die zich hier-

December 2018.
De decembermaand is niet voor
iedereen altijd een feestmaand.
Zo werd de familie van Ab Schoester in rouw gedompeld door het
overlijden van Ab op 15 december.
Na een kortstondige ziekte overleed hij nog vrij plotseling op de
leeftijd van 78 jaar. Hij was gehuwd
met Rietje van Andel, bij ons beter
bekend al Rietje van Jan van Jennekes. Ab (Albert Schoester) werd
in het Gelderse Arnhem geboren
en kwam op 18 jarige leeftijd bij
pleegouders in Wijk en Aalburg
terecht. Zodoende leerde hij Rietje
uit Ael kennen en trouwde met
haar. Zij woonden toen langere tijd
in het ouderlijk huis van Jan van
Jennekes in de Burg. van der
Schansstraat, tot zij tegenover ons
op het Notaris Hollestelleplein belandden.

AEL IN EEN NOTENDOP
(vervolg)
Het opvallende van deze verhuizing betekende dat er op het Hollestelleplein toen drie Van Andels
woonden, namelijk Mien van Andel
(van Rens van Ballegooien), Rietje
van Andel en ik zelf.
Maar deze drie woonden ook al in
de Burgemeester van de Schansstraat op zo’n 100 meter van elkaar
en zaten op de lagere school ook
nog eens in dezelfde klas.
Ab stond bekend als de smid van
Ael en menig hekwerk, schoorsteenkap en dergelijke kunstwerken kwamen uit zijn smidse. Ook
voor allerlei slijpwerkzaamheden
kon men bij hem terecht. Het
pronkstuk, waar hij bijzonder trots
op was, was het jacht dat hijzelf
gebouwd heeft en waarmee hij de
wateren van de Maas kon bevaren.
Buiten Ael overleed op 85 jarige
leeftijd Jan Nicolaas Schmidt. Hij
woonde in Almkerk en was weduwnaar van Fijgje Versluis. Jan
was een zoon van Leen en Gerreke Schmidt en zij woonden destijds aan de Maasdijk in Boveneind,
in het huisje dat in de stoep van de
Hoefweg aan de rechterkant staat.
Jan is lange tijd werkzaam geweest
bij Hak Conserven B.V. in Giessen,
waar hij verkoopleider binnendienst
was en was een broer van de bij
ons welbekende Joost Schmidt.
We wensen de rouw dragende families veel sterkte en troost om het
verlies van een geliefde te dragen
en te verwerken.
Naast droefheid bij deze families
was er ook vreugde bij anderen.

In de eerste plaats gaan onze felicitaties naar Wim en Zus van Bergeijk, want zij mochten in deze maand
stilstaan bij het feit dat ze een 50
jarig huwelijk konden vieren. Zo ver
zijn Erik en Sijke Pelle nog niet. Zij
komen tot de helft met hun 25 jarig
huwelijk.
Onze felicitaties naar deze bruidsparen.
Ongetwijfeld zijn er nog meer van
dergelijke huwelijksjubilea, maar
iedereen geeft daar geen ruchtbaarheid aan. Dus ook onze felicitaties naar die bruidsparen.
Ook een felicitatie voor JO7 1-team
van Sparta’30 dat beslag wist te
leggen op de najaarstitel in hun
klasse. Zij behaalden dit resultaat
als ongeslagen team, dus geen
enkele nederlaag. De laatste wedstrijd tegen Dussense Boys wisten
ze met maar liefst 13-0 te winnen.
Verder een felicitatie voor Mien
Naaijen en haar zoon Rinie. Zij
werden bij de EHBO afdeling Andel in het zonnetje gezet vanwege
hun langdurig lidmaatschap van de
vereniging. Mien was 40 jarig lid,
terwijl Rinie er 25 jaar op heeft zitten. Voorzitter Adriaan Paans
overhandigde hen de dr. C.B. Tilanuspenning die behoort bij deze
langdurige lidmaatschappen. Proficiat allebei.
Daarmee zijn
we nog niet
aan het eind
van de felicitaties, want er is
ook een felicitatie voor Ad
de Graaf, het
raadslid
uit
Andel voor het
CDA bij de
voormalige
gemeente
Woudrichem.

Hij mocht uit handen van de scheidende burgemeester Arie Noordergraaf een Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen voor
langdurig raadslid zijn, waaraan nu
in de gemeente Woudrichem een
einde komt aangezien Woerkum
deel wordt van de nieuwe gemeente ALTENA.
Nu we het toch over de gemeente
Altena hebben wachten we af wat
er allemaal staat te gebeuren. Inmiddels heeft de installatie van de
nieuwe
gemeenteraadsleden
plaatsgevonden. Ik hoop daarover
een volgende keer te kunnen berichten. Vast staat in ieder geval al
wel dat de knuppel in het hoenderhok is gegooid. En wie kan dat anders gedaan hebben dan de Werkendamse Pauline van den Tol die
al uit de partij BURGERSTEM is
gegooid en daar is mevrouw Van
den Tol het natuurlijk niet mee
eens. Zij zal haar eigen route wel
uitstippelen en haar eigen STEM
blijven volgen. Aan alle andere
leden van die partij heeft ze gewoon lak. Dus geen BURGERSTEM, maar daarvoor in de plaats
een EIGENSTEM. Dat kan nog wat
worden.
Voor Ael is het in ieder geval van
belang dat 2019 het bouwjaar voor
Ael wordt, want niet alleen in de
Bronkhorst wordt al druk gewerkt
om te gaan bouwen, maar ook
aannemer Zijlstra heeft plannen op
tafel gelegd voor het bouwen van
een aantal woningen in het centrum van Ael. Het terrein dat omgeven wordt door de Achterstraat
(Burg. van der Schansstraat),
Voorstraat (Julianastraat ), ’t Stegeske
(Beatrixstraat)
en
de
Nijstraat (Wilhelminastraat). Dus
Ael staat nog heel wat te wachten
en dan maar hopen dat ook de
Bloesemhoff bij De Notenhoff gerealiseerd kan worden.

AEL IN EEN NOTENDOP
(vervolg 2)
De maand december is over het
algemeen altijd een maand waarin
een tsunami van vooral Kerstbijeenkomsten
en
zangdiensten
plaatsvindt. Maar ook de commercie spreekt een behoorlijk woordje
mee als bazaars, verkopingen,
bingo’s e.d. Het geld kan blijkbaar
niet op.
Een andere tsunami zijn echter de
acceptgirokaarten die in de brievenbussen ploffen. Als je eenmaal
een donatie gedaan hebt kun je er
verzekerd zijn van een reeks volgende kaarten. Ik telde in twee
maanden (november en december)
maar liefst 23 acceptkaarten. En
hoe triest het ook is zijn er daarvan
het merendeel voor kinderen in
armoedige omstandigheden, zoals
Stichting Amazone Kinderen, Stichting Child-Help, Friedenstimme,
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen, Stichting Mensenkinderen
en andere liefdadige instellingen.
Sommige instellingen stuurden
zelfs twee kaarten in die periode.
Al deze stichtingen en Instellingen
hebben een bestuur met een directeur en een staf er om heen. Of dat
dat allemaal maar niets kost. Ik zou
hen willen aanraden om gezamenlijk op te trekken met EEN directeur
en EEN staf. Nu blijft er heel veel
geld aan de strijkstok hangen of
verdwijnt in de broekzakken van
hoger personeel om van lagere
medewerkers nog maar niet te
spreken.
Het is triest dat ik hiermee af moet
sluiten, maar het is nu eenmaal zo.
Arnold van Andel

ORANJEVERENIGING
JULIANA
Ael ontmoet Ael
Aanstaande 18 januari zal een
nieuwe editie van ‘Ael ontmoet Ael’
worden gehouden in ’t Buitenhoff.
Tijdens deze avond willen wij u
bijpraten over wat we met de foto’s
en video’s hebben gedaan die we
de afgelopen jaren hebben verzameld en daarnaast willen we een
aantal van deze foto’s verder uitlichten. Uiteraard mag u op deze

avond alleen komen luisteren,
maar de bedoeling is eigenlijk dat
u, net als de eerder gehouden
thema avonden in 2010, actief input geeft aan de getoonde foto’s
om zo het verhaal ervan compleet
te krijgen.
Historie lijkt iets voor oudere mensen, maar ook steeds meer jongeren zijn geïnteresseerd in hun afkomst en het dorp waarin ze wonen
en zijn dus ook van harte uitgenodigd om meer te leren over Andel
in vroegere tijden.
Kom dus allen naar deze supergezellige en informatieve avond en
vertel je verhaal.

Nog geen lid van de Oranjevereniging of wijzigingen doorgeven?
Bent u nog geen lid van onze vereniging en dit wel wil 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 een
lidmaatschap geldt per gezin /
huisadres. Een lidmaatschap kost
€13,- per jaar per automatische
incasso.
Wout van Brakel

Zaterdag 15 december 2018 hebben wij, koor "Van alles Wâ" uit
Andel, in een stampvolle RK kerk in
Woudrichem een Sfeer Kerstconcert verzorgd. Na weken van oefenen, vooral op de nieuwe nummers
die aan ons repertoire zijn toegevoegd, is het dan eindelijk zover.
Onze dirigent Sabine Bakker, die
sinds februari 2018 bij ons de leiding heeft, had er zin in. Ze had
een trommelaar op getrommeld en
met haar "engel" nichtjes zong ze
een paar prachtige nummers. Ook
had koorlid Jaap Verhoeven, die
sinds kort saxofoon speelt, samen
met Sabine twee nummers ten gehore gebracht. De liederen die zijn
gezongen, gingen in hoofdzaak
over kerst, maar in ons repertoire
zitten ook liedjes die je overal kunt
inpassen, dus bij veel gelegenheden kunt gebruiken, zo ook deze
avond. In het verhaal wat geschreven is, zijn de liederen ingepast
zodat het één geheel werd en de
boodschap voor kerst tot zijn recht
kwam.

altijd nog mensen welkom, mannen
vooral, wij oefenen om de week in
de kantine van Sparta ‘30 in Andel.
Kijk
op
onze
website
www.andelskoor.nl of op onze FB
pagina Van Alles Wâ. De eerste
repetitieavond is al weer geweest
op 7 januari jl. en de volgende is op
21 januari a.s. om 20.00 uur in de
kantine bij VV Sparta ‘30, waar wij
al zo lang het koor bestaat, gebruik
van mogen maken en daar zijn we
deze verenging heel dankbaar
voor. Dus zegt u/jij, ik heb zin om
bij op gezellig en leuk afwisselend
zingend koor te gaan, voel je welkom.
Het koor wenst iedereen een gelukkig, gezond en voorspoedig
2019.
Ria van der Linden-Verhoeven

Het applaus was geweldig en de
bezoekers waren erg enthousiast,
wat voor ons koor natuurlijk heel
fijn is. Het concert was gratis, maar
aan de uitgang was een collecte en
na aftrek van kosten is het restant
bedrag ter beschikking gesteld aan
het Andels project "Eet u mee", die
eens in de maand op zaterdag,
voor alleenstaande mensen een
maaltijd verzorgt tegen vergoeding
van een kleine bijdrage, dus die
kunnen wel een donatie gebruiken.
Zoals bij elk koor zijn bij ons ook
UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ :
6 FEBRUARI 2019

Ya kuonana: Tot Ziens! Dat waren de afscheidswoorden op 22
november op Schiphol. Wat waren
het twee mooie weken die Losheh
Konchory en Joram Maina hebben
gehad met ons. Op 8 november
landden ze veilig op Schiphol voor
twee intensieve weken. We hadden
een mooi divers programma samengesteld. De tickets voor hen
beiden waren gesponsord en daar
zijn we de bedrijven dankbaar voor.
Deze bedrijven hebben we met een
bezoek vereerd. Cultuur werd bezocht, wat hadden ze het koud in
Zeeland bij de Delta werken 😊 De
molens in Kinderdijk leverden
mooie plaatjes op, Slot Loevestein,
maar ook het melkveebedrijf van
Cees van Andel en de geitenboerderij van Johan van ’t Sant werden
bezocht. Een behangetje werd uitgezocht voor hun kantoren bij Jaap
Verhoeven, werk aan de winkel in
maart, wanneer wij weer hopen af
te reizen naar Kenia. Hoogtepunt
was de ontmoetingsavond met alle
sponsors die een kind ondersteunen! Per 2019 worden er al 70 kinderen financieel ondersteund. Kerken werden bezocht die gulle giften
gaven en middels een presentatie
lieten Losheh en Joram zien waar
de giften aan besteed werden en

hoe dankbaar de school ermee is.
Dit alles was nog voor ons waterdam project. Eind december kregen wij het verrassende nieuws dat
de regering ons mee gaat helpen
met het slaan van de waterdam en
de bijbehorende faciliteiten zoals
het aanleggen van de waterleidingen naar de school! Gods blessings. Twee jaar geleden hebben
we de eerste gesprekken met hen
hierover gehad, wat waren we stil
dat dit opgepakt is door de regering. Ook al zijn we maar een kleine stichting (we zijn met zijn tweetjes), zoiets groots mogen bereiken!
Speeltoestellen: We hebben een
nieuw project opgezet, speciaal
voor kinderen: Hollandse kinderen
voor Keniaanse kinderen! Op diverse scholen hebben we een presentatie gegeven zodat de kinderen konden zien dat er in Kenia
geen speeltoestellen zijn. De kinderen waren erg enthousiast en
wilden graag helpen om geld op te
halen. Er zijn al kaarsen, Keniaanse armbanden en sleutelhangers
verkocht voor dit mooie doel. Ook
het zendingsgeld van diverse scholen wordt hieraan besteed. Fijn dat
de kinderen hier zo van onder de
indruk waren! Maar ook dat er nog
diverse acties door de scholen
worden georganiseerd.
Hekwerk:: Nu we het project waterdam kunnen af gaan sluiten,

starten we in overleg met de
(hoofd) leraren en bestuur van de
school een nieuw project. Doordat
er rondom de school veel wild loopt
is het er niet altijd veilig genoeg.
Daarnaast zijn er diverse meisjes
die vroeg uitgehuwelijkt worden,
maar bescherming krijgen op
school door les te kunnen volgen
en intern op school te verblijven.
Om hen te beschermen is een
goed hekwerk rondom de school
hard nodig! Zeker nu is gebleken
dat de brand van afgelopen juli
zeer waarschijnlijk is aangestoken.
Voor het totale elektrisch hekwerk is € 19 000,- nodig. HELPT
U ONS WEER MEE??
Als u meer informatie wilt, ook bedrijven mogen reageren! Dan zenden wij u graag onze PowerPoint
presentatie van ons mooie nieuwe
project.
Uiteraard zijn er ook nog veel kinderen die op een sponsor wachten,
zodat ze naar school kunnen gaan
en blijven. Voor slechts een € 10,per maand kunnen zij naar school!!
Mail ons op dileja@live.nl of
c.vanderlinden@hetnet.nl
WIJ WENSEN U ALLEN EEN FIJN
EN GEZOND 2019.
Stichting Olopikidong`oe
Kees van der Linden
Wilma van Andel- Groenenberg

