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nemersvereniging “De Linden” te 
Andel. Maandelijks verschijnt Aktu-
Ael, alleen de maanden juli en 
augustus verschijnt het dorpsblad 
niet. Aktu-Ael wordt verspreid in 
Andel en wordt toegezonden aan 
belanghebbenden. De redactie is 
niet verantwoordelijk voor de in-
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ondernemers uit Andel. Elders ge-
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AKTU-AEL 
 

‘Vrienden van Aktu-Ael’ 
13 

Seizoen 2019 - 2020 

 
Beste Aktu-Ael lezers, vindt u ook 
dat dit Andelse dorpsblad moet 
blijven, dan kunt u ‘Vriend van 
Aktu-Ael’ worden. Hieronder vindt 
u de gegevens om het dorpsblad 
financieel te ondersteunen.  
Rekeningnummer: 
NL17RABO0341519677 t.n.v. 
Dorpsblad Aktu-Ael. Alle giften 
zijn van harte welkom. 
 
 
INLEVERDATA KOPIJ 
VOOR 2019/2020 
 
Dit zijn de data voor het inleveren 

van de kopij in 2020 
 

8 januari 2020 
5 februari 2020 
4 maart 2020 
8 april 2020 
6 mei 2020 
3 juni 2020 

2 september 2020 
7 oktober 2020 

4 november 2020 
2 december 2020 

 
Kees en Ria van der Linden 

ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Misschien ontvangt u Aktu-Ael 
nog vóór 14 december dan kun-
nen we u herinneren aan de 
Christmas Walk Tussen 10.00 en 
14.00 uur kun je starten bij ’t Bui-
tenhoff, daar ligt een deelname 
formulier klaar. We hebben al huis 
aan huis een exemplaar laten 
bezorgen, maar er zijn er vol-
doende bij ’t Buitenhoff. Ook als u 
de hele ronde gemaakt hebt kunt 
u het daar weer inleveren, let er 
wel op dat uw naam en adres er-
op staat. 
 
 
Om 11.00 uur, 12.00 uur, 14.00 
uur en 15.00 uur is er een pop-
penkastvoorstelling in het huis 
van Jan Claesen bij de Rom-
boutstoren. Ook als u niet deel-
neemt aan de Christmas walk 
kunt u wel naar de poppenkast. 
De voorstelling is gratis en wordt 
door Glasvezel buitenaf aangebo-
den. 
 
De hele maand december kunt u 
nog uw adres invullen op het 
daarvoor bestemde kaartje wat u 
ontvangt bij besteding van mini-
maal € 10,-. Diverse lindenbonnen 
zijn er als prijs, maar ook weer de 
ballonvaart kunt u winnen  en wie 
weet staat de wind gunstig op dat 
moment en maakt u een ballon-
vaart mee boven uw eigen huis. 
 
 

Het winterbuffet houden we op 
donderdag 6 februari in ’t Buiten-
hoff, ook dan zullen we weer de 
Romboutsprijs uitreiken. Ook de 
prijswinnaars van de  december-
actie zullen we daar wereldkundig 
maken. Voor het buffet hoeft u nu 
geen stempels te vergaren. maar 
hoe in te schrijven leest u in de 
januari uitgave. 
 
Tenslotte wensen we u hele fijne 
feestdagen en gezellige jaarwis-
seling  
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf, voorzitter 
 
 

KERSTFAIR 
 
Op vrijdag 13 december zal de 
Hervormde kerk zijn kerstfair hou-
den. De kerstfair vindt plaats in 
Hervormd Centrum De Ark van 
17:00 uur tot 20:00 uur. U bent 
van harte welkom om te komen 
kerstshoppen! Op de fair zal vol-
doende eetgelegenheid zijn, u 
kunt dus met lege maag aanko-
men. Verder zijn er activiteiten 
voor jong en oud: knutselen voor 
de kleintjes, marshmallows roos-
teren, spijkerbroek hangen voor 
alle leeftijden en om 19:00 uur 
een bingo voor de oudere kin-
deren (6+). We hopen u allen te 
zien op 13 december! 
 
Namens de kerstfaircommissie  
Anna Verbree 



“JAN KLAASSEN  
DE TROMPETTER”  
HERLEEFT TIJDENS  
FAMILIEDAG VAN 
HAAGS GEZELSCHAP 
 
Waartoe een populaire song uit 
een grijs verleden al niet kan lei-
den. Toen Hagenaar Tjerk van der 
Veen bemerkte dat “Jan Klaassen 
de trompetter”, die ooit door zanger 
Rob de Nijs op de plaat is gezet, 
echt bestaan zou hebben, besloot 
hij enige research naar deze le-
gendarische figuur te verrichten. Hij 
struinde het internet af en las di-
verse boeken over de trompetter 
die, aldus de overlevering, tijdens 
de tachtigjarige oorlog met het le-
ger van de prins van Oranje door 
het land trok, zijn baan verloor en 
toen als poppenkastspeler zijn 
brood ging verdienen. Tjerk’s on-
derzoek mondde tenslotte uit in 
een rondtocht die hij op zaterdag 
14 september j.l. voor zijn familie 
organiseerde door de streek waar 
“Jan Klaassen” heden ten dage 
nog immer wordt geëerd. Terplekke 
vertelde hij, verkleed als onze 
volksheld, aan zijn toehoorders 
vele wetenswaardigheden uit diens 
leven. Ook werd uitvoerig stilge-
staan bij de twee muzikale groot-
heden die aan de wieg stonden van 
het liedje dat zonder moeite door 

menigeen kan worden meegezon-
gen. Na zelf in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw de ene na de andere 
hit gescoord te hebben, waren 
Lennaert Nijgh en Boudewijn de 
Groot in 1973 mede verantwoorde-
lijk voor het enorme succes van 
“Jan Klaassen de trompetter” 
waarvoor zij respectievelijk de tekst 
en de melodie schreven.  
 
Om meteen in historische sferen te 
geraken, begon Tjerk’s familiedag 
op de plaats waar het rijke verleden 
van ons land, maar vooral ook de 
strijd tussen de Oranjegezinden en 
de Spaanse overheersers, in al 
haar voegen voelbaar is. De be-
heerder van “Slot Loevestein” was 
zo vriendelijk het gezelschap sa-
men met hun look-a-like van Jan 
Klaassen op de toegangsbrug tot 
het kasteel op de kiek te zetten.  
 
Daarna werd per veerboot overge-
varen naar het eeuwenoude Woud-
richem dat diverse verrassingen 
voor Tjerk’s familie in petto had. Zo 
gaf gelegenheids-organist Gert van 
de Kaa in de Sint-Martinuskerk een 
weergaloze vertolking van zowel 
“Jan Klaassen de trompetter” als 
ook Nijgh en de Groot’s andere 
evergreen “Het Land van Maas en 
Waal.” Een welverdiend applaus 
klonk op uit de kerkbanken en lof 
was er voor de 
Hervormde 
Gemeente van 
de vestingstad 
die dit orgelop-
treden speciaal 
voor haar gas-
ten had gere-
geld. Na afloop 
van het mini-
concert werd 
uiteraard ge-
poseerd bij het 
alom bekende 

standbeeldje van 
de trompetter nabij 
de kerk, waarbij 
Tjerk zijn blaasin-
strument precies 
zoals zijn grote 
voorbeeld in de 
lucht stak. Om-
standers grepen 
hun kans om bei-
den zelf ook op foto 
vast te leggen.  
 

Tot slot werd afgereisd naar het 
naburige Andel waar het graf van 
een zekere Jan Claesen te vinden 
is. Als poppenspeler moet hij in 
1634 in deze contreien zijn opge-
treden, van zijn geldbuidel zijn be-
roofd en vervolgens door de dief 
om het leven zijn gebracht. De 
grafzerk is enige jaren terug keurig 
gerestaureerd uit eerbied voor de 
omgekomene, waarvan men er hier 
overtuigd van is dat het de fameu-
ze Jan Klaassen moet zijn geweest 
die ooit als trompetter in het leger 
van de prins furore maakte. Heel 
toepasselijk was, op deze unieke 
plaats, opeens de melodie van het 
aan hem gewijde liedje hoorbaar. 
Wat bleek? De enthousiaste trom-
pettiste Nathalie de Cloe bleek, als 
afgevaardigde van het Andels Fan-
fare Corps, naar de begraafplaats 
gekomen te zijn om deze ode te 
brengen. Een gedenkwaardig einde 
van een familiedag die van begin 
tot eind meer dan geslaagd was, 
vooral dankzij de hulp van de loka-
le bevolking en vele anderen die op 
die zaterdag in september de laat-
ste regel van het liedje over “Jan 
Klaassen de trompetter” bewaar-
heid lieten worden … “hij is niet 
dood, hij leeft! 
 
Familie Van der Veen 
 



EVENEMENTEN KALENDER 
 
DECEMBER 2019 
14  OV De Linden: Christmas walk. 
14  Sparta ’30: Bout draaien om 17.00 uur en  
      trekking grote verloting om 18.30 uur. 
14  Geref. Kerk: Workshop kerststukjes maken, 
      In De Voorhof. 
15  Activo-Band: Gereformeerde Kerk  
      in Zuilichem. Aanvang 18.30 uur. 
21  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
20  Van alles Wâ: Kerstmiddag,  
      Zalmtrek Woudrichem.  
23  De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied. 
24  AFC: Kerstzangdienst Heusden. 
24  Gezamenlijke Kerken Andel: 
      Kerstnachtsamenkomst in Geref. Kerk  
      De Voorhof, aanvang 21.30 uur. 
25  Herv. Kerk: Kerstdienst voor iedereen,  
      aanvang 9.30 uur. 
27  Sparta ’30 Jeugdcie.: Kerstbingo, 
      kabouters t/m JO-9. 14.30-17.00 uur. 
28  Sparta ’30: Klaverjassen, vanaf 13.30 uur. 
 
JANUARI  2020 
  1  OV Juliana: Knallend openingsfeest 100-jarig  
      bestaan, Romboutsplein 1.00-4.00 uur. 
  1  AFC: Nieuwjaarsconcert. 
  4  Sparta ’30: Nieuwjaarsreceptie, 16.00 uur. 
  8  PCOB: Nieuwjaarsbijeenkomst m.m.v. 
      Wilde Ganzen. 
18  Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur. 
19  Geref. Kerk: Jeugddienst met Bram Rebergen  
      m.m.v. 4tune. 
25  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
 
FEBRUARI  2020 
  1  Geref. Kerk: Landen Food Festival, 
      In De Voorhof. 
  6  OV De Linden: Buffet en uitreiking  
      Rombouts prijs, 19.00 uur. 
12  PCOB: Jaarvergadering. 
14  OV Juliana: Valentijns bingo, in ’t Buitenhoff.  
15  Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur. 
16  Geref. Kerk: Jeugddienst met Timo Hagendijk, 
      m.m.v. gospelkoor Shine. 
19  OV Juliana: Ledenvergadering. 
29  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
 
MAART  2020 
  4  OV Juliana: Captainsavond  
      D’n Aelse Dorpsquiz, in ‘t Buitenhoff. 
14  Geref. Kerk: Bingo, in De Voorhof. 
14  Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur. 
15  Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. Concrete. 
18  PCOB: Lezing over Kamp Vught. 
21  OV Juliana: Modeshow ‘Straal als een Aelse’  
      in ’t Buitenhoff, 16.00-21.00 uur 
28  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
 
 
 
 

 
APRIL  2020 
  4  OV Juliana: D’n Aelse Dorpsquiz. 
  8  PCOB: Voorbereiding op Pasen m.m.v. 
      ds. A. Naijen. 
17 t/m 18 
      OV Juliana: 55+ reis. 
18  Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur. 
19  Geref. Kerk: Jeugddienst met Pal Balogh, 
      m.m.v. Marcel van der Poel + band. 
21  Sparta ’30: Receptie 90 jaar. 
22  OV Juliana: Jubileumavond – 100 jaar. 
23 t/m 27 
      OV Juliana: Feestweek Koningsdag. 
 
MEI  2020 
  4  OV Juliana: Nationale Herdenking. 
  8 – 9 – 15 en 16 
  OV Juliana: Musical ‘Voor spek en spruiten’. 
13  PCOB: “Goochelaar” Bertus Korver. 
13 t/m 14  
      OV Juliana: Ervaar 100 jaar. 
      Happen, stappen en beleven. 
16  Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur. 
16  Geref. Kerk: Pannenkoekrestaurant, 
      In De Voorhof. 
17  Geref. Kerk: Jeugddienst met Corné Burger, 
      m.m.v. Annemarie Bergstra. 
30  Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur. 
 
JUNI  2020 
20  St. Sport & Spel: TRUCKERDAG. 
21  Geref. Kerk: Jeugddienst met Joren IJzerman  
      m.m.v. Rise-Up. 
24 t/m 27 
      Sparta ’30: Feestweek.  
 
NOVEMBER 2020 
26-11 t/m 2-12 
      Gezamenlijke Kerken Andel: Enveloppenactie. 
 
 
Vet gedrukt = nieuw 



ORANJEVERENIGING 
JULIANA  
 
Programma 2020. 100-jarig be-
staan Oranjevereniging Juliana. 
De komende tijd zult u steeds va-
ker via diverse kanalen worden 
geïnformeerd over de evenemen-
ten in ons jubileumjaar 2020. Via 
Aktu-Ael, Facebook, Instagram en 
onze website zullen wij de komen-
de periode steeds meer details 
over ons programma prijsgeven. In 
deze editie van de Aktu-Ael vindt u 
het volledige programma voor het 
1e halfjaar 2020.  
 
1 januari 2020. Knallend ope-
ningsfeest 100-jarig bestaan 
Oranjevereniging Juliana. 
Let op: Locatie gewijzigd naar 
plein Romboutstoren. 
Het eerste evenement van ons 
jubileumjaar 2020 zal een knallend 
openingsfeest worden. Wij willen 
samen met alle inwoners van Andel 
ons jubileumjaar starten en uiter-
aard iedereen de gelegenheid ge-
ven elkaar gelukkig nieuwjaar te 
wensen. Wij zorgen voor een leuke 
feestlocatie, muziek, dansvloer en 
een drankje. U bent vanaf 1.00 uur 
welkom op ons prachtige dorps-
plein bij de Romboutstoren. Neem 
uw familie, vrienden en gasten mee 
en geniet samen van een knallende 
opening van 2020! 
 
Vrijdag 14 februari 2020. Valen-
tijnsbingo om 20.00 uur in ’t Bui-
tenhoff. 
In februari trappen we af met een 
gezellig potje bingo, maar niet zo-
maar bingo: Valentijnsbingo! Zoals 
altijd staat deze bingoavond garant 
voor spanning, terwijl de getallen 
door Mr. Bingo genoemd worden. 

Wie gaat er vandoor met de mooie 
hoofdprijs? De prijzen staan alle-
maal in het teken van het voorjaar, 
liefde en natuurlijk ontbreken de 
levensmiddelenmanden ook niet! 
Een boekje kost € 15,- en uiteraard 
zullen we in de pauze extra prijzen 
verloten. Ben je benieuwd wat de 
hoofdprijs is? Houd al onze 
nieuwsberichten in de gaten! 
 
Woensdag 19 februari. Leden-
vergadering om 20.00 uur in 
‘tBuitenhoff. 
Wij nodigen alle geïnteresseerden 
uit om terug te blikken op het afge-
lopen jaar en te luisteren naar onze 
plannen voor 2020. Speciaal willen 
wij de buurtverenigingen uitnodigen 
hierbij aanwezig te zijn om met ons 
in gesprek te gaan over onze activi-
teiten, zoals de verlichting in au-
gustus. Uiteraard willen we ook 
graag met u van gedachten wisse-
len over de grote feestweek van 
2020 in augustus. 
 
Woensdag 4 maart. Captains-
avond D’n Aelse Dorpsquiz om 
20.00 uur in ’t Buitenhoff. 
Verwacht wordt dat er op deze 
avond per team een vertegenwoor-
diger aanwezig is. We zullen jullie 
informeren over de wijzigingen in 
de spelregels, quizopzet en mis-
schien krijgen jullie nog wel handi-
ge tips.  
 
Zaterdag 21 maart van 16.00-
21.00 uur, Modeshow "Straal als 
een Aelse", in ’t Buitenhoff. 
Hoe gaaf is dit!! Een middag en 
avond waarop je als gehele ge-
zin/familie/groep een complete ma-
ke-over kunt krijgen. We starten om 
16.00 uur, dus be there! Je gaat 
aan de slag met het maken van 

jouw eigen 
ontwerp van 
een eigen 
(disco) shirt. 
Hierna kun je 

opgemaakt 
en gestyled 
worden door 
een team van 
kappers en 
visagisten. In 
deze stralen-
de nieuwe 
look ga je 
vervolgens op 
de foto bij een 

echte fotograaf. Als je niet opge-
maakt wilt worden, hebben we nog 
genoeg andere leuke dingen te 
doen. Er is voldoende eten en drin-
ken aanwezig, dus je kunt de gehe-
le tijd blijven stralen als een Aelse, 
zonder naar huis te gaan. Om 
18.30 uur is er een professionele 
modeshow met echte Aelse kids en 
volwassenen die volledig gestyled 
zijn met kleding van Mooy mode uit 
Rijswijk en Riez uit Wijk en Aal-
burg. Kom vooral kijken hoe zij 
stralen als echte Aelse. Na afloop 
van de modeshow is er voor de 
kinderen een flitsende kinderdisco. 
De volwassenen kunnen hun slag 
slaan door een voorjaarsoutfit te 
scoren bij Mooy Mode of Riez en 
het voorjaar in te gaan door te stra-
len als een Aelse. Jij bent er toch 
ook bij! 
 
Zaterdag 4 april 2020, 4e editie 
van D’n Aelse Dorpsquiz. 
De voorbereidingen voor de 4e 
editie van D’n Aelse Dorpsquiz zijn 
inmiddels alweer in volle gang. In 
2020 zal de quizavond plaatsvin-
den op zaterdag 4 april 2019 van 
18.00 tot 23.30 uur. De werkgroep 
is volop bezig om voor jullie weer 
een verrassend en origineel quiz-
boek samen te stellen met vragen 
die voor alle doelgroepen geschikt 
zijn. Op de 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. De 
inschrijving voor de 4e editie van 
D’n Aelse Dorpsquiz zal starten 
vanaf 1 januari 2020. Afgelopen 
editie hadden we 27 teams en wij 
rekenen wederom weer op jullie 
grote opkomst. Heb jij je team al 
samengesteld? Ga na 1 januari 
2020 naar de website 
www.aelsedorpsquiz.nl en vul het 
formulier in voor deelname. Je ont-
vangt dan een bevestigingsmail 
met verdere informatie.  
 
Vrijdag 17 en zaterdag 18 april, 
55+ reis incl. overnachting naar 
Brugge. 
Na onze jaarlijkse dagtocht is het in 
ons jubileumjaar toch echt tijd ge-
worden voor een gezellige meer-
daagse reis.  

http://www.aelsedorpsquiz.nl/
http://www.facebook.com/Aelsedorpsquiz/
http://www.facebook.com/Aelsedorpsquiz/
http://www.aelsedorpsquiz.nl/


ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg) 
 
Per luxe touringcar vertrekken we 
op vrijdagmorgen naar de prachtige 
historische stad bij onze zuiderbu-
ren: BRUGGE. Ja ja, u leest het 
goed! Nadat u uw spullen op de 
hotelkamer hebt gebracht, gaan we 
lekker lunchen. ’s Middags is er tijd 
voor een gezamenlijk bezoek aan 
een museum of kerk. Vrije tijd om 
zelf iets te gaan doen, is er natuur-
lijk ook. Na een overnachting en 
heerlijk ontbijt in een goed hotel, 
zullen we op zaterdag via een 
mooie route door Zeeland en een 
bezoek aan een bezienswaardig-
heid terug rijden naar Nederland. 
Op zaterdagavondavond komen we 
weer in Andel aan. Houd de Aktu-
Ael, onze website 
www.ovjuliana.nl, Facebook en 
Instagram goed in de gaten voor 
meer informatie, zoals de kosten 
en hoe u zich op kunt geven! Wij 
hopen dat u erbij bent! 
 
Woensdag 22 april 19.00 uur. 
Jubileumavond, feesttent bij de 
Romboutstoren. 
Oranjevereniging Juliana bestaat 
22 april 2020 precies 100 jaar en 
dat moet gevierd worden! Om dit 
jubileum te vieren, organiseren we 
een jubileumavond. Vanaf 19:00 tot 
20:00 uur is iedereen die ons als 
bestuur wil feliciteren met deze 
mijlpaal, welkom op de officiële 
receptie. Vanaf 20:00 uur start het 
programma voor mensen die zich 
hiervoor van tevoren hebben opge-
geven én genodigden. Het pro-
gramma zal in handen zijn van 
gastvrouw Bettie, bekend van Om-
roep Brabant en met het interactie-
ve programma belooft het een leu-

ke avond te worden. Het opgeven 
voor deze onvergetelijke avond kan 
via de website op een later mo-
ment. Het aantal beschikbare 
plaatsen is beperkt, dus wees er 
snel bij als het zover is – wie het 
eerst komt..... 
 
FEESTWEEK KONINGSDAG VAN 
23 APRIL T/M 27 APRIL. 
Donderdag 23 april. Super Tent-
bingo om 20.00 uur, feesttent bij 
de Romboutstoren. 
We starten onze eerste feestweek 
met de traditionele tentbingo. De 
ballen rollen vanaf 20:00 uur. Tij-
dens de tentbingo wordt extra uit-
gepakt met de prijzen en zullen er 
ook dit jaar weer vele waardevolle 
prijzen te winnen zijn. 
Vrijdag 24 april 21.00 uur. Tent = 
Tent single tentfeestje, feesttent 
bij de Romboutstoren. 
Deze avond mag niet ontbreken, 
de inmiddels legendarische tent = 
tent! Een avond om lekker bij te 
kletsen met iedereen die je vaak of 
minder vaak ziet of om een paar 
pasjes op de dansvloer te wagen. 
Om er even net een andere twist 
aan te geven, is er ook dit jaar een 
thema: SINGLE TENTFEESTJE. 
We gaan los op de door jullie ge-
kozen plaatjes! Op welke hit ga jij 
helemaal uit je dak? Zoek je favo-
riete single en geef 'm aan de DJ 
zodat jij lekker los kan gaan! Be 
there! 
Zaterdag 25 april 20.00 uur. Fina-
le avond D’n Aelse Dorpsquiz, 
feesttent bij de Romboutstoren. 
Nadat de organisatie van D’n Aelse 
Dorpsquiz de quizboeken heeft 
nagekeken en beoordeeld, is het 
tijd voor de uitslag! Welk team gaat 
er met de hoofdprijs en de wissel-
kaai vandoor? Tijdens deze avond 

zal er ook op een leuke manier 
teruggeblikt worden op de 4e editie 
van D’n Aelse Dorpsquiz. Na de 
prijsuitreiking rond 22.00 uur mo-
gen de voetjes uiteraard weer van 
de vloer en maken we er met zijn 
allen nog een leuk feestje van. 
 
Zondag 26 april 14.30 uur. Tent-
dienst. 
Op zondag is er een tentdienst 
waarbij de tent beschikbaar is ge-
steld aan de drie kerken in Andel. 
Houd onze Social media pagina’s 
in de gaten voor het thema van dit 
jaar! 
Maandag 27 april. Koningsdag. 
Vlagprotocol 
Op 27 april begint de dag met het 
uitsteken van de vlag. Onze natio-
nale kleuren rood/wit/blauw en on-
ze oranje wimpel mogen de hele 
dag heerlijk wapperen. Steekt u 
hem ook uit? 
8.00 uur - Klokluiden 
De klok zal luiden om de Andel-
naren wakker te maken. De dag 
waar ons bestaansrecht op geba-
seerd is en die we met elkaar 
doorbrengen. We hebben een dag-
programma samengesteld waarvan 
we hopen dat het u en jou uitnodigt 
om zoveel mogelijk aanwezig te 
zijn. 
8.30 uur - Dorpsontbijt 
We zetten de traditie graag voort 
door Koningsdag te starten met het 
dorpsontbijt. We beginnen de dag 
met elkaar onder het genot van een 
uitgebreid ontbijt!! En natuurlijk 
vergeten we uw gebakken eitje 
zeker niet. We maken het klaar 
terwijl u wacht. Locatie: Feesttent 
bij de Romboutstoren Entree: € 4,- 
p.p., kinderen tot 12 jaar zijn gratis 
in het bijzijn van volwassen bege-
leiding. 

http://www.ovjuliana.nl/


ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg 2) 
 
10.00 uur - Aubade 
Na het ontbijt gaan we met elkaar 
naar de aubade, die start rond 
10.00 uur. We brengen een aubade 
aan ons Koningshuis door de be-
kende liederen te zingen, waarin 
natuurlijk het Wilhelmus niet ont-
breekt. We besteden speciaal aan-
dacht aan de eventuele gedeco-
reerden uit Andel. We willen ook 
graag de kinderen zien tijdens de 
aubade. Net als vorig jaar hebben 
we speciaal voor jullie muziek uit-
gezocht! Dus ou-
ders/verzorgers/opa's en oma's laat 
je meenemen door de jeugd. 
11.00 uur - Fietsoptocht 
Ook dit jaar kunnen de kinderen 
weer met hun mooi versierde fiet-
sen, steps, skelters, bolderkarren 
of kinderwagens meedoen met de 
optocht. Dit jaar is het thema cow-
boys en indianen, dus leef je uit! 
Vanaf 12.00 uur volop speelplezier 
Benoem een spel en het is te vin-
den op het terrein rondom onze 
feesttent. Van stelt lopen tot bib-
berspiraal en weer naar ringgooien 
– leef je uit met elkaar! 
14.00 uur - Feest DJ Julian 
Feest DJ Julian zorgt vanaf 14.00 
uur voor een lekker muziekje 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 en de 
smartlappen liefhebber de smart-
lap. Dus ga jij los op de Spice Girls, 
Ronnie Flex, Kinderen voor Kin-
deren, Mental Theo, Oasis, Boef, 
K3 of 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! 
16.00 uur - Barbecue 
Geen zin om te koken deze dag en 
wel zin in lekker eten? Dat komt 
goed uit, want speciaal voor u klaar 
gemaakt kunt u genieten van een 
goed stuk vlees, een rijk gevulde 
salade, brood en sausjes om het 
mee af te maken. Schuif maar lek-
ker aan en geniet tijdens onze bar-
becue! 
 
Maandag 4 mei 2020. Nationale 
Herdenking. 

Op 4 mei vindt in bijna elke ge-
meente een herdenking plaats in 
het kader van de Nationale Her-
denking. Dit jaar is C.B.S De Zaaier 
uit Andel de adoptieschool. Dit 
houdt voor hen in dat zij, samen 
met het bestuur van de Stichting 
Gedenkteken in de voormalige ge-
meente Woudrichem, zorgdragen 
voor de invulling van de Dodenher-
denking op 4 mei 2020. De bijeen-
komst in de Martinuskerk in Woud-
richem en voorafgaand aan de 
plechtigheid bij het monument op 
het Raadhuisplein, wordt door de 
Adoptieschool verzorgd. De her-
denking begint om 18.45 in de Mar-
tinuskerk in Woudrichem en duurt 
tot uiterlijk 19.25 uur. Daarna verla-
ten we de kerk en stelt iedereen 
zich op om in stilte naar het monu-
ment te lopen. Om 20.00 uur pre-
cies zijn we 2 minuten stil. De kin-
deren lezen de namen op van de 
gevallenen en leggen bloemen. 
Sinds jaren wordt ook door Oranje 
Vereniging Juliana een krans ge-
legd namens de inwoners van An-
del. Iedereen uit Andel wordt uitge-
nodigd om aanwezig te zijn bij deze 
indrukwekkende gebeurtenis. 
 
Musical: “Voor Spek en Sprui-
ten!”. Vrijdag 8, zaterdag 9, vrij-
dag 15 en zaterdag 16 mei. 
Schuur Zijlstra Julianastraat. 
Zaal open 19.00 uur, start 19.30 
uur. 
Eén van de tradities die de afgelo-
pen jaren is ontstaan, is toch zeker 
de opvoering van de musical door 

Andelse mensen en onder muzika-
le begeleiding van het Jeugdorkest 
Andels Fanfare Corps. We zien 
weer vele oude bekende spelers 
terug in rollen die op het lijf ge-
schreven zijn. Sinds februari 2019 
zijn we vol passie met elkaar aan 
de slag gegaan om weer een 
weergaloze opvoering neer te zet-
ten. De musical die dit jaar opge-
voerd wordt, speelt zich af in de 
zomer van 1969 in een dorp ergens 
in het Land van Maas en Waal. We 
hebben wederom gekozen voor 
een musical die geschreven is door 
Antoon Hol en heeft als titel “Voor 
Spek en Spruiten!”. De tijd van hip-
pies, de provo’s, de Dolle Mina's, 
Woodstock, muziek zoals A Whiter 
Shade of Pale, Down on the Corner 
en California Dreaming. De locatie 
waar we de musical opvoeren is in 
de schuur bij de fam. Zijlstra aan 
de Julianastraat. We zijn hen 
dankbaar dat we van deze locatie 
gebruik mogen maken. Ook omdat 
deze perfect aansluit bij de ambi-
ance die de musical nodig heeft. 
Bent u ook zo nieuwsgierig en wilt 
u een avondje onvervalst muzikaal 
en humorvol plezier? Kom dan kij-
ken bij de Musical die gegaran-
deerd voor een lach zal zorgen! 
Kaartjes kosten € 7,50. Tijdens de 
pauze is er een verloting en zijn er 
leuke prijzen te winnen! 
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Vrijdag 13 en zaterdag 14 juni 
2020: Ervaar 100 jaar – happen, 
stappen en beleven.  
Laat jij je ook overrompelen door 
letterlijk een stap terug in de tijd te 
nemen? Stap door de toegangs-
poort en ervaar de verschillende 
decennia van de afgelopen 100 
jaar. Wat deden de mensen in de 
roaring twenties? Waar speelden 
de kinderen mee in de 50-er jaren? 
Welke drankjes werden er gedron-
ken en welke muziek werd er ge-
luisterd in de sixties? Hoe zag een 
café eruit in de jaren 80 en hoe 
was het ook alweer om Europees 
Kampioen te zijn? Rollerskaten, 
wanneer deden we dat ook alweer 
– tot wanneer zagen we paard en 
wagen – waarom werd het voetpad 
een zandpad genoemd – wanneer 
kwam de camping in opkomst – 
enz. Al deze vragen en nog veel 
meer worden beantwoord tijdens 
dit evenement. Al je zintuigen wor-
den geprikkeld tijdens een tijdreis 
in 100 jaar. De Burgemeester van 
der Schansstraat wordt hiervoor 
omgetoverd tot een ware tijdma-
chine. In vier verschillende tijdzo-
nes kun je terug naar toen en weer 
terug naar nu. Oude verhalen wor-
den herleefd. Genieten van een 
biertje in de dorpskroeg en voor de 
kids een gave speurtocht door alle 
tijden heen. Er is voldoende te eten 
gedurende de route, dus een 
avondvullend programma voor alle 
leeftijden! In het hart van de tijdreis 
bevindt zich een festival. Hier kun 
je genieten van muziek, silent dis-
co, een hapje en een drankje. Bei-
de avonden worden hier afgesloten 
met een bekende artiest. 
 
Sponsoring 
Mocht u sponsor zijn van onze ver-
enging dan kunt u de komende tijd 
weer een belletje verwachten van 
onze sponsorcommissie. Heeft u 
interesse om sponsor te worden of 
wilt u als bedrijf weten of u iets voor 
onze vereniging kunt betekenen. 
Neem contact op met één van onze 
bestuursleden of stuur een mail 
naar info@ovjuliana.nl. 
 
Giften 
Wij hebben de vraag gekregen hoe 
wij omgaan met giften en donaties. 

Geven gaat over enthousiasme en 
een vereniging een warm hart toe-
dragen. Geven is meer dan geld 
alleen. Giften zijn uiteraard zeer 
welkom en wij zijn hier heel blij 
mee. U steunt onze vereniging om 
leuke evenementen te organiseren 
voor elke bewoner van Andel. Wij 
zullen uw gift op passende wijze 
inzetten. Wilt u een particuliere gift/ 
donatie doen? Maak uw gift/ dona-
tie over op rekeningnummer NL48 
RABO 0341 5190 22 t.n.v. Oranje-
vereniging Juliana. Vermeld hierbij 
uw naam en e-mail adres zodat wij, 
indien nodig, contact met u kunnen 
opnemen. Mocht u willen bijdragen 
aan een specifiek evenement, dan 
kunt u dit ook in de omschrijving 
vermelden. Heeft u vragen over het 
doen van een gift/ donatie, dan 
kunt u ons email adres gebruiken, 
info@ovjuliana.nl. Wij nemen dan 
z.s.m. contact met u op. 
 
Like onze Facebookpagina Oranje-
vereniging Juliana en volg ons op 
Instagram om zo op de hoogte te 
blijven van de laatste nieuwtjes en 
evenementen door ons georgani-
seerd. Suggesties en vragen kunt u 
altijd mailen naar in-
fo@ovjuliana.nl of neem contact 
op met één van onze bestuursle-
den.  
 
Namens bestuur OV Juliana   
Arnoud Verhoeven 
 
 
EET U MEE?  
 
Zaterdag 21 december aanstaande 
wordt er in “De Schutskooi” te An-
del het kerst diner georganiseerd 
door de vrijwilligers van ~Eet u 
mee~. 
Een maaltijd met een feestelijk tint-
je met mensen uit uw eigen omge-
ving en genieten van elkaars ge-
zelschap! Deze activiteit is bedoeld 
voor alle mensen uit Andel  (onge-
acht geloofsovertuiging) die regel-
matig alleen aan tafel zitten , zowel  

jongeren  
als oude-
ren en 

alles 
daartus-

senin !  
  

Lijkt het u ook leuk om wat klaar 
te maken voor deze avonden: wij 

kunnen nog wel wat vrijwilligers 
gebruiken! U kunt inschrijven 
wanneer het u uitkomt en u opge-
ven als vrijwilliger op onderstaand 
telefoonnummer of mailadres. Het 
is geen grote klus en er wordt niets 
speciaals van u verwacht! 
 
Die eerstvolgende avond staat ge-
pland op zaterdag  21 december 
2019, aanvang: 17.30 uur (inloop 
vanaf 17.15 uur), locatie: De 
Schutskooi  bij de Gereformeerde  
Kerk te Andel, kosten: € 8,-  
 
Wilt u ook een keertje komen eten, 
dan kunt u zich vóór dinsdag 17 
december aanmelden bij Ineke 
van Tilburg, tel. 0183-442224 of 
per mail: inekejohan@live.nl. 
Ook voor vervoer kunt u zich hier 
aanmelden. U bent van harte wel-
kom! 
 
Ineke van Tilburg 

Inleiding 
Alweer de laatste uitgave van dit 
jaar. In deze maand zal de nieuwe 
burgemeester op 9 december ge-
installeerd worden, dus als dit blad 
in de bus valt is het al gebeurd. 
Dan is het jaar van afscheid nemen 
en installeren voorbij. Meer tijd voor 
de gemeente en medewerkers om 
zich met gemeentelijke zaken bezig 
te houden, want er licht nog ge-
noeg op de plank wat aandacht 
verdient en belangrijk is voor het 
goed functioneren van de gemeen-
te Altena. De begroting is inmiddels 
vastgesteld. De financiële moge-
lijkheden en grenzen zijn aangege-
ven. 
 
Bouwen in Andel 
● De nieuwsbrief van Woonlinie 
was net te laat voor de uitgave van 
november. In de brief werd vermeld 
dat er 15 energiezuinige huurap-
partementen met balkon op De 
Bronkhorst gebouwd gaan worden, 
bedoeld voor sociale huur. Het 
wordt een drielaags complex. In de  
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fabriek voorbereid en samenge-
steld als modules en ter plaatse 
neergezet. Verwacht wordt dat de 
bouw in het voorjaar van 2020 kan 
starten en medio 2020 opgeleverd. 
De woningen worden een paar 
maanden voor de oplevering aan-
geboden via Woongaard. De ap-
partementen sluiten bij de opgele-
verde huurwoningen van fase 2 
aan met het uitzicht richting Gies-
sen. 
 
● Benieuwd waren we ook naar de 
bouw op de locatie vrijstaande cir-
culaire woningen op een prachtig 
perceel op De Bronkhorst dat 
schreeuwt om bebouwd te worden. 
Direct te zien vanaf de Neer-
Andelseweg als je Andel binnen 
rijdt. Nu een troosteloze aanblik die 
de perceeltjes nu al 20 jaar bieden. 
Volgens de 3 eigenaren ligt het 
zeker niet aan hen. Zij zijn al 20 
jaar (sinds 1999) in gesprek met de 
gemeente voor realisatie van een 
eigen vrijstaande woning op hun 
eigen perceel, maar om onver-
klaarbare rede wil de gemeente 
geen medewerking verlenen. Deze 
gesprekken lijken al langer te lopen 
dan het plan Bronkhorst zelf. Raar 
dat de gemeente bouwbedrijven en 
projectontwikkelaars voorrang geeft 
op de eigen burgers vinden zij. Alle 
3 de eigenaren zijn inwoners van 
Andel. Laten we hopen dat er nu 
spoedig groen licht komt voor het 
bouwen van groene woningen, die 
recht doen aan het landschappelijk 
karakter van ons dorp en aan het 
milieu is hun vurige wens. Zoveel 
jaren in afwachting is onverteer-
baar voor betrokkenen en hun 
wens is dat gesprekken weer snel 
op gang gebracht zullen worden 
met deze nieuwe gemeente Altena. 
 

● Als je bouwen zegt dan hoort er 
bij flinke projecten ook een speel-
tuin. Die speeltuin is ook aanwezig 
op De Bronkhorst aan de Roem 
van Altena en daar wordt veelvul-
dig gebruik van gemaakt. De ge-
meente heeft ook aangegeven dat 
de speeltuin verplaatst zal worden 
als zij de grond nodig hebben voor 
bebouwing. Wanneer is moeilijk te 
zeggen maar de plaats is wel be-
paald. Bijgevoegde foto geeft de 
ruimte aan. 
 
Glasvezel in Andel 
Op de presentatieavond in ’t Bui-
tenhoff  werd tekst en uitleg gege-
ven over de aanleg van glasvezel 
in het binnen gebied. Voor 23 janu-
ari 2020 kan men zich aanmelden 
en wordt bekeken of de 35% per 
dorp gehaald is om tot aanleg over 
te gaan. Andel behoort tot de eer-
ste 3 kernen uit de gemeente Alte-
na waar begonnen wordt met aan-
leg bij een gunstige uitslag. De 
glasvezelaansluiting is geheel gra-
tis. Het enige dat u betaalt zijn de 
abonnementskosten bij één van de 
zes dienstaanbieders. Voor contac-
ten www.glasvezelbuitenaf.nl 
mail info@glasvezelbuitenaf.nl of 
tel. 088-7585800. 
 
Slot 
Zo maken wij ons weer op voor 
Kerst en Nieuwjaar en kijkt een 
ieder terug op het afgelopen jaar. 
Voor iedereen verschillend: vrolijk, 
bedroefd, tevreden, minder tevre-
den, gezond, met- en zonder pro-
blemen. In het geval van ons be-
stuur zijn wij met onze gedachten 
bij bestuurslid Anton van Rijswijk 
die nog een moeilijke weg te gaan 
heeft voor herstel. Maar ook posi-
tief gezien kijken wij uit naar vast-
gestelde vergaderingen met de 
gemeente begin volgend jaar. Wat 
mogen wij verwachten van onze 
onderwerpen in het belang van de 
leefbaarheid van ons dorp. Wij ho-

pen daar op 6 februari meer duide-
lijkheid over te krijgen. Hoop doet 
leven. Wij hopen ook dat de 
bloembollen die in het park voor de 
toren in de grond gestopt zijn een 
mooi en vrolijk karakter mogen 
uitstralen. Die vrolijkheid waarmee 
de vrijwilligersploeg elke week in 
actie is om onderhoud te plegen. 
Wij hopen ook dat verenigingen die 
volgend jaar een jubileum te vieren 
hebben de belangstelling mogen 
krijgen van hun dorpsgenoten. Wij 
gaan ook weer ons best doen om u 
maandelijks via dit blad op de 
hoogte te houden van de ontwikke-
lingen in ons dorp. Gedeeltelijk 
hebben wij dit aan de redactie te 
danken die dit nieuws belangeloos 
opmaken. Maar ook via een ge-
zinslidmaatschap van € 5,- per jaar 
kunt u eerder van belangrijke me-
dedelingen per mail op de hoogte 
worden gebracht.  
 
Tot slot wensen wij iedereen fijne 
Feestdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar en denk vooral aan die 
personen die met deze dagen het 
fijn vinden als zij belangstelling 
krijgen op welke manier dan ook. 
 
Namens Dorpsraad Andel 
Frans Sterrenburg 
 
 
KERSTNACHT 
SAMENKOMST  
GEZAMENLIJKE KERKEN 
ANDEL 
 
Dinsdagavond 24 december 2019 
organiseren de 3 kerken in Andel 
voor de eerste keer een gezamen-
lijke kerstnachtsamenkomst in Ge-
reformeerde Kerk De Voorhof. Aan 
deze avond wordt muzikale mede-
werking verleend door gospelkoor 
Barechja met ondersteuning van 
het combo. Spreker is Wim Gran-
dia. Naast het optreden van Ba-
rechja gaan we ook samen een 
aantal liederen zingen. Er wordt 
een collecte gehouden met als be-
stemming woonvoorziening “De 
Bloesemhoff” in Andel. Na afloop 
van de samenkomst is er nog gele-
genheid om elkaar te ontmoeten in 
De Schutskooi. De aanvang is om 
21.30 uur.  
 
Namens de gezamenlijke kerken, 
Nico van Rijswijk 
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IJSCLUB SPARTA '82 
 
Lidmaatschap IJsclub Sparta '82. 
Na het succes van zaterdag 23 
november jl. begrijpen we dat het 
niet voor iedereen mogelijk is ge-
weest om de lidmaatschapskaart 
op te halen. Voor deze leden zijn 
we op zaterdag 14 december tus-
sen 10-12 uur  aanwezig in de 
Spar. We hopen jullie dan te zien!  
 
Uiteraard is het ook mogelijk om de 
kaart op te halen bij Diny Bouman, 
Burg. Baxlaan 4 of om de betaling 
over te maken naar 
NL66RABO0341525391 t.n.v. IJs-
club Sparta ‘82 en o.v.v. de adres-
gegevens. De kaart wordt dan thuis 
bezorgd. Een gezinskaart kost € 7,- 
en voor een individueel € 5,50. 
 
Namens het bestuur 
Diny Bouman 
 
 
COLLECTE KERST-
NACHTSAMENKOMST 
 
De collecte van de kerstnachtsa-
menkomst van de gezamenlijke 
kerken op 24 december 2019 is 
bestemd voor Stichting “De Bloe-
semhoff” in Andel. 
 
Stichting “De Bloesemhoff” is een 
(ouder)initiatief voor de realisatie 
van een woonvoorziening voor 
mensen met een beperking en 
zorgbehoefte. De voorziening krijgt 
16 energie-neutrale appartementen 
met 24-uurszorg en 2 gemeen-
schappelijke ruimtes. De doelgroep 
bestaat hoofdzakelijk uit 
(jong)volwassenen die voor het 
eerst op zichzelf gaan wonen. De 
bouw is eind september 2019 ge-
start op de oude locatie van De 
Notenhoff in Andel. Oplevering 
vooralsnog in het 2e of 3e kwartaal 
van 2020. Woonlinie is projectont-
wikkelaar en Prisma gaat de zorg 
leveren.  
 
Voor de inrichting van De Bloe-
semhoff is de stichting zelf verant-
woordelijk. Daar zijn nog veel mid-
delen voor nodig. In verband met 
de zorgbehoefte van de bewoners, 
gelden er hoge eisen voor de in-
richting. De toekomstige bewoners 
beschikken echter slechts over 
beperkte middelen. Helpt u mee? U 

kunt een gift doen via de collecte of 
direct aan De Bloesemhoff via re-
keningnummer NL43 RABO 0143 
6252 41.  
 
Namens de gezamenlijke kerken, 
Nico van Rijswijk 
 
 
DE WINTER VAN 1944-
1945 EEN HEFTIGE  
PERIODE VOOR ANDEL 
 
door Teus van Tilborg 
Terwijl het gebied aan de overkant 
van de Bergsche Maas al is bevrijd 
van de Duitse overheersing, is het 
in het Land van Heusden en Altena 
en dus ook in Andel nog volop oor-
log. Het betekent voor ons dorp 
zelfs een moeilijke winter. Eigenlijk 
de moeilijkste, de heftigste periode 
die door veel bewoners ook als de 
gevaarlijkste wordt ervaren. Het 
dorp is overspoeld door evacuees 
uit dorpen als Genderen, Eethen, 
Drongelen, Babyloniënbroek, 
Meeuwen en Dussen omdat het 
voor hen daar te gevaarlijk is ge-
worden door de vele beschietingen 
tussen de geallieerden en de Duit-
sers. Later, op 16 januari 1945 
moeten de inwoners van het Bene-
deneind (Neer-Andel) zelf evacue-
ren en met hen ook de evacuees 
die hier onderdak hebben. Verder 
zijn er veel Duitsers ingekwartierd 
die aan het front worden ingezet. In 
bijna elke woning zijn ze onderge-
bracht, of de bewoners dat willen of 
niet. Ze komen met autobussen, 
auto’s en karren. Overigens, zo 
blijkt uit gesprekken, is de omgang 
met hen over het algemeen rede-
lijk. Daarnaast zijn er onderduikers 
uit plaatsen in het land om te voor-
komen dat ze opgepakt worden om 
voor de Duitsers te gaan werken. 
Kortom Andel is in die tijd dicht 

bevolkt. Het is ook 
de periode dat 
razzia’ in Andel 
dreigen. Mannen 
worden opgeroe-
pen, beter gezegd 
gedwongen, om 
aan het front langs 
de Bergsche Maas 
te werken. Schut-
tersputjes graven. 
Sommigen geven 
er direct gehoor 
aan, bij anderen 

moet er stevige druk voor uitgeoe-
fend worden. Na de oorlog krijgt dit 
nog een vervelend staartje voor 
onder andere de wethouders. Zelfs 
dominee A. Bakker (foto) van de 
Gereformeerde Kerk ontkomt er 
niet aan hieraan gehoor te geven. 
 
Niet alleen de vele Duitse soldaten 
die Andel bevolken dragen bij aan 
het beeld dat het nog echt oorlog 
is. Ze brengen ook materieel mee, 
zoals keukenwagens en zwaar 
geschut, voortgetrokken door paar-
den. Om ontdekking door de gealli-
eerden te voorkomen, wordt het in 
boomgaarden opgesteld. Bijvoor-
beeld aan de Duizendmorgen en 
de Hoefweg. Het schieten door de 
kanonnen lokt tegenvuur uit van de 
geallieerden. Het kost Cornelis 
(Keel) Crielaard het leven. Hij wordt 
door een granaatscherf getroffen. 
 
Schepen 
Vorige maand schreef ik over het 
bombardement dat Andel in no-
vember 1944 trof. Een vergissing, 
omdat een schip op de rivier het 
doelwit had moeten zijn. Het is niet 
het enige schip dat op de Afgedane 
Maas voor anker ligt. Om vordering 
door de Duitsers te voorkomen 
hadden ze een veilige ligplaats 
gevonden aan de Andelse kant van 
de Wilhelminasluis (tijdens de oor-
log mocht die naam van de Duit-
sers niet worden gebruikt, in plaats 
daarvan de sluis bij Andel). “Het 
betreffende gedeelte van de rivier 
kreeg hierdoor het karakter van 
een drukke binnenhaven”, schreef 
de Partisaan na de oorlog. De 
schepen, waaronder ook een bag-
germolen, worden vaak beschoten 
door Duitsers en geallieerden. Om-
dat dit ook gevaar oplevert voor het 
dorp, de ramp van november is er 
een bewijs van, worden schepen 
versleept naar de omgeving van 
onder meer de Broeksewaard (nu 
camping de Hoge Waard). De 
schippers zijn veelal niet meer aan 
boord, maar hebben onderdak ge-
kregen in de dorpen langs de rivier. 
Sommige schepen hebben waar-
devolle ladingen aan boord, zoals 
steenkool, oorspronkelijk bestemd 
voor Duitsland. Die worden nu ge-
distribueerd in de dorpen. “Het was 
een naargeestig gezicht, al die ge-
zonken, scheefliggende en doorge-
schoten schepen”, aldus een ver 



DE WINTER VAN 1944-
1945 EEN HEFTIGE  
PERIODE VOOR ANDEL 
(vervolg) 
 
slag in de Partisaan, weekblad voor 
de Alblasserwaard, de Vijfheeren-
landen en het Land van Altena.  
 
Rond de Kerst van 1944 is het in 
het dorp onrustig. Anders dan an-
ders. Duitsers die op hun manier 
Weinachten vieren. “Bij ons was de 
Weinacht heel rustig”, noteert Ger-
rit Verhoeven (1914) in zijn Herin-
neringen aan de oorlog. “Maar in 
heel het dorp was het een grote 
zwijnenstal. Overal stonk het naar 
drank. In een kelder hadden ze een 
ruit uit het raam geslagen en daar 
een kachelpijp doorgestoken, over-
al was het een grote troep.” Hij 
verhaalt ook van beschietingen 
door de geallieerden die zo zuiver 
zijn dat de klok op de Toren stil 
blijft staan. Ook ontstaat schade 
aan huizen. Gijs Millenaar doet in 
zijn dagboek ook verslag van de 
oorlogshandelingen. Het vertelt 
over een onrustige eerste kerst-
nacht met granaatinslagen. De 
volgende dag telt hij in de boom-
gaard en in de wei achter huize ‘In 
den Doorn’, waar hij met veel ande-
ren verblijft, meer dan 25 granaat-
trechters. 
 
Herinneringen van Joost Verwijs 
Ook Joost Verwijs, oud-inwoner 
van Andel en nu woonachtig in 
Etten-Leur, heeft herinneringen aan 
de kerst en in het bijzonder aan de 
Tweede Kerstdag. Nadat hij verteld 
heeft over een bezochte kerstvie-

ring in de kerk, haalt hij de volgen-
de herinnering op. “Het was weer 
gaan sneeuwen, dus voor mij op-
nieuw een feestdag. Dat dit feest 
van korte duur zou zijn bleek al 
snel. Het was in de namiddag te-
gen schemer toen we met elkaar in 
de woonkeuken rond de kerstboom 
zaten en opeens vlakbij ons huis 
een enorme explosie plaatsvond. 
Nog geen minuut later een tweede. 
Deze was zo hevig dat de kerst-
boom naast de tafel terechtkwam 
en er was geen ruit meer heel. Ik 
weet nog als de dag van gisteren 
dat ik na de eerste klap door één 
van de Duitse soldaten werd opge-
pakt, waarna hij met me de kelder 
instormde. Meteen kwamen de 
Duitsers uit de voorkamer ook naar 
de kelder gerend. De soldaat Willy, 
die me had geholpen met het ma-
ken van een sneeuwpop, zat onder 
het bloed en ook nog andere solda-
ten waren gewond. Wat was het 
geval; de eerste klap werd veroor-
zaakt door een granaat die achter 
ons huis (op de foto, het huidige 
pand Burgemeester van der 
Schansstraat 31 vT) in de sloot 
was ontploft, juist op de plaats 
waar wij even daarvoor nog had-
den geschaatst. De tweede granaat 
sloeg in op de voorgevel van ons 
huis, precies op de plaats waar de 
Duitsers zaten. Nooit zal ik mijn 
angst van toen vergeten. Ik krijste 
het uit van angst en werd door mijn 
oudste zusje tot bedaren gebracht, 
terwijl mijn moeder hielp met het 
verzorgen van de gewonde solda-
ten. Achteraf hadden we toch nog 
geluk dat we in de keuken woon-
den, anders zou het er voor ons 

ook slechter hebben uitgezien. Nu 
kwam er nog een onverkwikkelijke 
zaak bij, want juist voor de explosie 
had mijn moeder een heerlijk konijn 
gebraden. Maar de pan lag onder-
steboven naast het fornuis midden 
in een stapel glasscherven en het 
konijn was daardoor niet meer te 
eten. Je kunt je nu misschien niet 
voorstellen dat dit voor ons een 
kleine ramp was, maar in die tijd 
begon de Hongerwinter ook bij ons 
al behoorlijk voelbaar te worden. 
Van de Duitsers hadden we weinig 
te verwachten, want die zaten zelf 
al op rantsoen, ondanks het feit dat 
ze het hele dorp al hadden leegge-
roofd van alles wat maar eetbaar 
was. Elke koe, varken of geit was 
door hun al in beslag genomen, 
geslacht en opgegeten en aanvoer 
van buiten was niet meer mogelijk. 
Zo eindigde onze tweede kerstdag 
in de kelder waar we de hele nacht 
hebben geslapen. De volgende dag 
was ik met geen geweld uit de kel-
der te krijgen. Daarna duurde het 
nog twee dagen voor ik weer naar 
buiten durfde te gaan. De angst die 
ik met Kerstmis 1944 heb moeten 
doorstaan zal ik nooit meer verge-
ten en komt elk jaar met kerst weer 
boven. Na de kerstdagen werd het 
gat in de voorgevel gedicht en de 
boel weer opgeruimd. Toen mijn 
moeder naar de zolder ging vond 
ze de kop van de granaat die was 
ingeslagen. Het moest een granaat 
van groot kaliber zijn geweest en 
afkomstig van Engels geschut dat 
in Waalwijk stond opgesteld. Naar 
achteraf is gebleken, was het de 
bedoeling om het huis van de nota-
ris, dat juist in het verlengde van 
onze boerderij stond, te treffen om-
dat daarin het regionale hoofdkwar-
tier van de Duitsers was gevestigd. 
Kerstmis 1944 zal ik dan ook nooit 
meer vergeten en het staat als de 
dag van gisteren nog in mijn ge-
heugen geschreven.” 
 
Er is nog veel meer over deze peri-
ode te vertellen, zoals over een 
granaatinslag aan het Boveneind 
die het huis van Cornelis Pellicaan 
vernielde. Wellicht een andere keer 
meer hierover. 
 
 
 
 
 



Goedkoopste zorgverzekeringen 
met fysiotherapie in 2020 
 
De nieuwe zorgverzekering po-
lissen zijn bekend gemaakt. Het 
is vanaf nu mogelijk om over te 
stappen van zorgverzekering 
voor 2020. Uit een berekening 
van Zorgwijzer blijkt dat de zorg-
verzekeringen iets duurder zijn 
geworden maar de onderlinge 
verschillen nog steeds flink zijn! 
 
Zo is het verschil tussen de goed-
koopste en duurste zorgverzeke-
ring op jaarbasis maar liefst €500,-! 
Het is dus zeker de moeite waard 
om je goed in de verzekeringen te 
verdiepen omdat het je op jaarba-
sis heel veel geld kan schelen! Ze-
ker als je bedenkt dat in feite de 
dekking van het basispakket voor 
iedereen hetzelfde is. Aangezien 
de inhoud hiervan jaarlijks door de 
overheid wordt vastgesteld. Wel 
kan er verschil zijn in mate van 
ziekenhuis dekking en/of vergoe-
ding bij niet-gecontracteerde zorg-
verleners. Het is belangrijk dat je 
op de hoogte bent waar je recht op 
hebt en wat je kunt verwachten in 
de basisverzekering en aanvullen-
de verzekeringen. 
 
Verzekeraars bezuinigen in 2020 
wederom op fysiotherapie  
Veel verzekeraars bezuinigen per 
2020 op de dekking van fysiothera-
pie vanuit de aanvullende verzeke-
ring. 
 
Dit betekent concreet: 
 Pakketten met hoge dekking 
worden geschrapt of zijn niet meer 
af te sluiten (bijvoorbeeld bij Natio-
nale Nederlanden, De Amersfoort-
se, Stad Holland, VGZ en UMC) 
 Dekkingen van aanvullende 
verzekeringen met fysiotherapie  
worden verlaagd (bijvoorbeeld bij 
CZ, Univé en VGZ) 
 Aanvullende verzekeringen 
worden duurder (bijna alle verzeke-
raars) 
 

Onbeperkt fysiotherapie haast 
niet meer mogelijk 
Het wordt duurder en lastiger om in 
2020 een zorgverzekering af te 
sluiten met (onbeperkte) vergoe-
ding voor fysiotherapie. Aanvullen-
de verzekeringen gaan in prijs om-
hoog, pakketten worden geschrapt 
en veel verzekeraars blijven vast-
houden aan medische voorselec-
ties. 
 
 Er zijn slechts vier zorgverze-
keraars die een pakket bieden met 
volledige dekking voor fysiothera-
pie. Drie daarvan vallen onder het-
zelfde concern. 
 Bij drie van de vier geldt een 
medische selectie. 
 Voor een pakket met volledige 
vergoeding van fysiotherapie betaal 
je volgend jaar gemiddeld € 
714,57. Dat is € 40,- meer dan vo-
rig jaar. 
 Pakketten met ruime dekking 
voor fysiotherapie (meer dan 20 
behandelingen per jaar) worden 
geschrapt of zijn aanzienlijk duur-
der geworden. 
 
Fysiotherapie Andel en niet ge-
contracteerde zorgverzekeraars 
De volgende verzekeraars eisen 
van ons dat we € 10,- onder onze 
kostprijs moeten gaan werken met 
een sturing op het maximaal aantal 
behandelingen voor u; 
 CZ 
 CZ Direct 
 Ohra 
 Nationale Nederlanden 
 JUST 
U zult begrijpen dat wij met deze 
verzekeraars GEEN CONTRACT 
overeengekomen zijn.  
 
Indien u toch een polis heeft van 
een van bovengenoemde verzeke-
raars, dan zijn dit de gevolgen: 
 In het geval u een NATURA-
polis heeft komen onze behande-
lingen niet meer voor vergoeding in 
aanmerking en dient u de behande-
lingen zelf aan ons te voldoen 
 U kunt uw NATURA-polis om-
zetten naar een zogenaamde 
RESTITUTIE polis. Meestal moet u 
dan wel een deel van de behande-
ling zelf betalen 
 
Natuurlijk zijn er ook verzekeraars 
die ons werk wel kunnen waarde-

ren en wij graag bij u aanbevelen, 
dit zijn de volgende verzekeraars 
 Stadholland/DSW 
 Menzis 
 De Amersfoortse 
 ONVZ 
 
Natuurlijk kunnen wij u niet ver-
plichten om te kiezen voor een an-
dere verzekeraar, maar wij willen 
wel graag bepaalde vragen op 
voorhand beantwoorden. 
 
Heeft u vragen over dit artikel dan 
kunt u altijd contact opnemen met: 

Fysiotherapie Andel  
Tel. 0183-441681  
Email info@fysiotherapieandel.nl  
 
 

PCOB-afd. An-
del. 
We zijn weer 
aangekomen in 

de laatste maand van het jaar, ve-
len van u zijn druk met verschillen-
de feesten die weer gehouden 
worden. Sinterklaas is weer in het 
land geweest en vele kinderharten 
klopten verwachtingsvol.  
Verwachtingsvol zijn ook de vier 
weken voor Kerst, Advent wat ver-
wachting betekent. De komende 
weken zal op diverse plaatsen de-
ze verwachting verwoord worden 
over de komst van onze Heer Je-
zus Christus, ruim 2000 jaren gele-
den. Met onze leden gaan we uit-
zien naar Kerst met een Ad-
vent/Kerstviering in “t Buitenhoff” 
op woensdag 11 december vanaf 
14.30 uur, we sluiten af met een 
gezamenlijke broodmaaltijd.  
 
De eerstvolgende ledenvergade-
ring wordt gehouden in januari 
2020, we houden deze Nieuwjaars 
vergadering op woensdagmiddag 8 
januari.  Dan hoopt de organisatie 
Wilde Ganzen voor ons een pre-
sentatie houden. U hebt vast wel-
eens van hen gehoord via radio of 
TV, al jaren lang worden hun pro-
jecten breed uitgedragen om zo-
veel mogelijk donaties te verzame-
len. 

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie
mailto:info@fysiotherapieandel.nl


PCOB (vervolg) 
 
Wilde Ganzen bestrijdt armoede 
wereldwijd. Hun werkwijze is uniek, 
want door middel van een financi-
ele bijdrage en hun expertise steu-
nen zij projecten in ontwikkelings-
landen. Al deze projecten komen 
voort uit gezamenlijk initiatief van 
bevlogen Nederlanders en mensen 
die in armoede leven. Dankzij do-
naties maken zij samen van ieder 
project een succes en zorgen ze 
voor structurele verbetering.  
Wilt u meer weten over dit onder-
werp, dan bent u van harte welkom 
op onze ledenvergadering  op 8 
januari, we beginnen om 14.30 uur 
vanaf 14.00 uur staat de koffie 
klaar. Adres De Schutskooi aan de 
Beatrixstraat in Andel. 
 
Hierbij nog enkele algemene be-
richten die voor u van belang kun-
nen zijn: 
-WAARSCHUWING VOOR BUI-
TENLANDSE TELEFOONNUM-
MERS Veel mensen worden in 
deze periode opgebeld door buiten-
landse nummers. Neem niet op als 
u geen internationaal telefoontje 
verwacht. Er wordt gebeld uit Alge-
rije en terugbellen is erg duur. De 
telefoontjes zijn een vorm van op-
lichting. De bellers laten de tele-
foon overgaan en hangen dan op. 
Wie terugbelt, krijgt niemand aan 
de lijn, maar wel een hoge tele-
foonrekening. Deze zogeheten 
wangiri-fraude komt al langer voor. 
Maar momenteel is er een piek in 
het aantal telefoontjes. De telefoon-
tjes komen uit landen als Algerije, 
Afghanistan en Tunesië. De num-
mers beginnen onder meer met 
+213 en +216. Dat zijn de landen-
codes. Terugbellen kost ongeveer 
een euro per minuut. Het klinkt 

vaak of u in de wacht staat, maar 
dat is onderdeel van de oplichterij. 
Er komt niemand aan de telefoon, 
hoelang u ook wacht. Nederlandse 
telefoonbedrijven blokkeren de 
nummers zo snel ze kunnen, maar 
de oplichters nemen dan gewoon 
een nieuw nummer. Het advies is 
om onbekende nummers uit het 
buitenland niet terug te bellen en 
ook niet op te nemen als ze u bel-
len. Bron: SeniorWeb. 
 
Een tweede bericht om te delen is: 
-Minder korting op collectieve zorg-
verzekeringen. De regering heeft 
bepaald dat de collectieve kortin-
gen op de basisverzekeringen ge-
halveerd worden. De maximale 
korting wordt in 2020 teruggebracht 
van 10 naar maximaal 5 procent op 
de basisverzekering. De kortingen 
voor de aanvullende- en tandarts-
verzekeringen hoeven dit jaar (nog) 
niet te worden verlaagd. Deze 
maatregel heeft ook gevolgen als u 
een collectieve zorgverzekering 
heeft afgesloten bij CZ of VGZ met 
de ledenkorting van KBO-PCOB. 
Wat precies de hoogte van hun 
collectiviteitskortingen en premies 
gaat worden is nog niet bekend. De 
aanvullende verzekering valt niet 
onder de Zorgverzekeringswet en 
kent geen maximumpercentage 
voor de collectiviteitskorting. Bron: 
Thebe  
Hebt u nog vragen of wilt meer 
informatie over een bepaald on-
derwerp bel of mail ons: Adri van 
Breugel voorzitter PCOB-afd. Andel 
tel. 0183442013 of adrivanbreu-
gel@planet.nl. 
Wij wensen u als PCOB-afd. Andel: 
Gezegende Kerstdagen en Gods 
nabijheid toe in 2020. 
 
Adri van Breugel 

OLIEBOLLENACTIE 
 
Ook dit jaar willen wij weer onze 
traditionele oliebollenactie houden 
ten bate van het Hervormd 
Jeugdwerk. 
Op maandag 30 december van 
±17.00u tot ±19.00u zal bij u aan 
de deur gebeld worden voor heer-
lijke oliebollen en appelbeignets. 
Op maandag 30 december en 
dinsdag 31 december kunt u de 
oliebollen en appelbeignets ook 
kopen bij Spar Andel. De oliebollen 
komen, net als vorig jaar, weer van 
onze vertrouwde oliebollenbakkers 
uit Andel. Het is ook mogelijk om 
vooraf een bestelling te doen, dan 
worden ze bij u thuisbezorgd op de 
tijd die u wenst. 
 
Voor bestellingen kunt u bel-
len/mailen naar: 
Jannick Pelle, 06-11475027 
jannickpelle@outlook.com  
Arnald Smits, 06- 51744797 
arnaldsmits@hotmail.com  
 
 
ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
Intocht Sinterklas 
Ook dit jaar heeft het jeugdorkest 
de lieve Sint weer mogen ontvan-
gen in ons mooie dorp. Het was 
een erg gezellig feest in ’t Buiten-
hoff. Bedankt voor de grote op-
komst.  
 
Sponsoravond 
30 november heeft AFC weer haar 
vrienden/sponsoren avond gehou-
den. Deze avond stond in het teken 
van een hapje en een drankje, 
tekst en uitleg over het afgelopen 
jaar en aankomend jaar binnen 
AFC. . 

mailto:adrivanbreugel@planet.nl
mailto:adrivanbreugel@planet.nl
mailto:jannickpelle@outlook.com
mailto:arnaldsmits@hotmail.com


ANDELS FANFARE 
CORPS (vervolg) 
 
Natuurlijk werd er ook een con-
certje gegeven op deze avond. Het 
jeugdorkest en het koperkwintet 
gaven ditmaal enkele optredens. 
AFC wil op deze manier laten zien 
wat er binnen haar vereniging 
speelt en gespeeld kan worden. 
Om zo onze vrienden, sponsoren 
en belangstellenden nog meer te 
enthousiasmeren over onze ver-
eniging. Bent u als bedrijf of muzi-
kant geïnteresseerd of heeft u vra-
gen, neem contact op via in-
fo@andelsfanfarecorps.nl. 
 
Kerstzangdienst 
Kerstavond, 24 december zal An-
dels Fanfare Corps meewerken 
aan een traditionele kerstzang-
dienst o.l.v.: Floris van der Kooij. 
De dienst is van 19:30-21:00 uur in 
de Catharijnekerk in Heusden. De 
toegang is gratis.  
 
Nieuwjaarsconcert 
Op 1 januari 2020 beginnen we op 
traditionele wijze het nieuwe jaar 
met een concert, gegeven door ons 
Jeugd en Groot orkest. Het groot 
orkest ontvangt u, voor de eerste 
keer, met onze nieuwe dirigent 
Pieter Vandermeiren. Hier kijken 
wij erg naar uit en wij hopen u ook. 
Het concert vindt plaats in ’t Bui-
tenhoff van 15:30-17:00 uur.  
 
De grote HELP-AFC-DE-WINTER-
DOOR clubactie 

Door het afgelasten van de Aelse 
Dag 2019 vanwege de storm, lopen 
we als vereniging inkomsten mis. 
Daarom is na de zomervakantie de 
grote HELP-AFC-DE-WINTER-
DOOR clubactie gestart. Iedereen 
binnen de vereniging zal acties 
starten om zoveel mogelijk geld op 
te halen voor de vereniging. Zo 
zullen er leden als straatmuzikant 
gaan staan, lege flessen inzame-
len, spullen verkopen, cup cakes 
bakken, klusjes voor u doen etc. 
Om op de hoogte te blijven van 
onze acties kunt u terecht op onze 
Facebook pagina  
 
Donateursbrieven  
De donateursbrieven zijn bezorgd! 
Heeft u geen brief hebben gehad of 
wilt u graag donateur worden? 
Neem contact opnemen met ons 
op via penningmees-
ter@andelsfanfarecorps.nl. 
 
Sponsorkliks 
Koopt u wel eens iets online en wilt 
u ons sponsoren op een makkelijke 
manier? Vanaf nu kunt u via 
www.sponsorkliks.com/products
/shops.php?club=9875 uit ruim 
300 winkels kiezen waar u precies 
hetzelfde betaalt, maar gaat er een 
commissie naar uw sponsordoel. U 
sponsort ons dus gratis! 
 
Muzikanten gezocht! 
Wilt u op de hoogte blijven van de 
activiteiten van het Andels Fanfare 
Corps? 
Volg ons dan op Facebook 

www.facebook.com/AndelsFanfa
reCorps/ of bezoek onze website 
via www.andelsfanfarecorps.nl  
 
Marit van der Ham 
 
 
NOOT VAN DE REDACTIE 
 
Dit is de laatste Aktu-Ael van 2019 
en we hopen natuurlijk in 2020 er 
weer 10 te kunnen maken, maar 
dan moet er wel iets gebeuren, 
want de kosten van het blad zullen 
moeten worden gedragen door 
adverteerders en die zijn dun ge-
zaaid, helaas. Bij deze een oproep 
aan de ondernemers, denk er nog 
eens goed over na, want het dorp 
zal dit blad erg missen, als het 
moet ophouden te bestaan, al ad-
verteert er iedereen 1x in dan kan 
het blijven. De vrienden doen ook 
hun best en daar zijn we erg dank-
baar voor, maar dat is niet vol-
doende. 
 
Afgelopen maand is er veel ge-
beurd in ons dorp. Soms is er heel 
veel vreugde voor van alles en nog 
wat, maar nu was er heel veel ver-
driet te ervaren. Kleine Jasmijn van 
Beek, nog maar 1,5 jaar oud, doch-
ter en zusje van Jan, Elvira en An-
ne-Lynn, kon de ziekte die haar 
parten speelde helaas niet over-
winnen en moesten zij op 12 no-
vember afscheid van haar nemen. 
Zo intens verdrietig voor die hele 
familie.  
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NOOT VAN DE REDACTIE 
(vervolg)  
 
Op zaterdag 23 november overleed 
Cornee Vos op 36 jarige leeftijd, 
zomaar ineens hield zijn hart er 
mee op. Cornee was een goede 
bekende in het dorp en omgeving. 
Hij maakte kort geleden nog een 
film over Zwarte Piet, stond in de 
krant ermee en de première was op 
diezelfde zaterdag in Hollywoud, 
waar hij ook geruime tijd heeft ge-
werkt. Wat een verdriet voor zijn 
moeder en familie. 
Maandag 25 november overleed 
Nel Meerburg-Duister, ook geboren 
en getogen in ons dorp. Afgelopen 
januari stierf haar man Joop. Nel 
had de draad weer opgepakt en 
probeerde weer van alles te onder-
nemen, tot ze toch heel onverwacht 
werd opgenomen in het ziekenhuis 
en ze uiteindelijk niets meer voor 
haar konden doen en zij rustig is 
ingeslapen. Wat een verdriet je 
ouders binnen een jaar te verlie-
zen. 
De meeste mensen in ons dorp, 
vooral de oudere, kennen Lies van 

Wijngaarden-Clasing nog wel, ze 
was getrouwd met Bas van Wijn-
gaarden (vroeger de kolenboer) en 
woonden voor jaren in de dr. Oos-
teromstraat. Na het overlijden van 
Bas ging het langzaam achteruit 
met haar en werd ze openomen in 
Altenahove, waar ze vrijdag 29 
november overleed. Wij wensen 
iedereen veel sterkte en kracht om 
met dit grote verdriet om te gaan. 
 
Vreugde en verdriet horen bij het 
leven en gelukkig was er in de Pr. 
Bernardstraat vreugde bij Rien en 
Annie Timmermans-Smits, die 
mochten vieren dat ze 60 jaar ge-
leden op 26 november zijn ge-
trouwd. Dat vinden wij een felicita-
tie waard. Er was zelfs een felicita-
tie van ons Koningspaar en van de 
Commissaris van de Koning. Ze 
hebben deze heugelijke dag met 
de familie gevierd.  
 
Als deze Aktu-Ael verschijnt is on-
ze nieuwe burgemeester Egbert 
Lichtenberg al geïnstalleerd en is 
er al afscheid genomen van bur-
gemeester Marcel Fränzel. Wij be-

danken hem voor alles wat hij voor 
de eenwording van de gemeente 
Altena heeft betekend en heten de 
nieuwe burgervader van harte wel-
kom en hopen hem en zijn familie 
te mogen verwelkomen in ons 
prachtige dorp. 
 
Wij, Kees en Ria van der Linden, 
wensen u/jullie hele mooie, gezelli-
ge kerstdagen en een liefdevol en 
vredig 2020. 


