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AKTU-AEL
‘Vrienden van Aktu-Ael’
12
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 2019/2020
4 december 2019
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
Op zaterdag 14 december is er
voor de tweede keer een Christmas walk. De titel dekt niet helemaal de lading meer, want als u
de route per fiets wil afleggen is
daar geen enkel bezwaar tegen.
Anders is dit jaar wel dat we vertrekken vanaf ‘t Buitenhoff en daar
ook weer terug komen.
Bij al de deelnemende ondernemers kunt u even op adem komen
en geheel op uw eigen tempo de
tocht voort zetten.

We verwachten wel dat iedereen
uiterlijk om 16.00 uur weer terug is
in partycentrum ‘t Buitenhoff.
Vanuit het Jan Claesenhuis bij de
Romboutstoren worden er dan de
hele dag poppenkast voorstellingen gegeven. Dit wordt verzorgd
door Glasvezel buitenaf die daarbij ook de gelegenheid krijgt u te
informeren over hun activiteit.
De decemberactie doen we dit
jaar anders. Bij besteding van
minimaal € 10,- ontvangt u een
kaart waarop u uw adresgegevens kunt invullen. Deponeer die
in de daarvoor bestemde bus of
doos bij de ondernemer en we
trekken daar een aantal winnaars
uit. Ook dit jaar is het weer een
ballonvaart als hoofdprijs en wie
weet bent u het die Andel van
boven kan bewonderen
Onze decemberactie loopt van 23
november tot en met 30 december. Dus geen stempels vergaren
voor het buffet, maar we gaan wel
het buffet houden. Op donderdag
6 februari 2020 is daar ‘t Buitenhoff al voor gereserveerd. Hoe u
daar weer aanwezig kunt zijn laten we weten in het decembernummer van Aktu-Ael.
Ook wordt daar dan weer de
Romboutsprijs uitgereikt en nog
steeds kunt u mensen of een vereniging hiervoor nomineren. Doe
dat wel zo snel mogelijk zodat de
jury niet onder tijdsdruk een beslissing hoeft te nemen.
Uw nominatie kunt u sturen aan
Ria van der Linden-Verhoeven,
zie adresgegevens in de colofon
van deze uitgave.
Op de ledenvergadering hebben
wij gezegd dat het digitale ondernemershuis deze maand in de
lucht zou zijn, maar dat heeft vertraging opgelopen en het zal
waarschijnlijk rond de jaarwisseling worden dat het te raadplegen
is.
Volop wordt op dit moment nagedacht over de belangenbeharti-

ging van de ondernemers in Altena. Dus het zal meer worden dan
alleen een digitaal platform, maar
een vereniging die richting overheid de gesprekspartner is. Het
bestuur van Ondernemersvereniging "De Linden" is hierbij betrokken, maar dat heeft nog even tijd
nodig, om alle belangen goed te
kunnen stroomlijnen. Er is nogal
verschil in de diverse ondernemersverenigingen en bovendien
zijn er een aantal kernen waar op
dit moment een OV nauwelijks
nog actief is. Kortom we houden u
op de hoogte, maar hebt u een
vraag of suggestie, laat het ons
weten.
Namens bestuur OV De Linden
Ad de Graaf, voorzitter

IJSCLUB SPARTA '82
Wegens omstandigheden willen
wij als bestuur van IJsclub Sparta
'82 dit jaar een morgen organiseren in het clubhuis bij de IJsbaan,
voor het innen van de contributie.
Ons clubhuis is daarvoor geopend
op 23 november a.s. van 10.00
uur tot 12.00 uur.
Tegen contante betaling krijgt u
uw lidmaatschapskaart mee. Een
gezinskaart kost € 7,00 en individueel € 5,50. Ook nieuwe leden
zijn van harte welkom.
Bent u niet in de gelegenheid om
op die datum te komen, kunt u tot
31 december uw lidmaatschapskaart ophalen tegen contante betaling bij Diny Bouman, Burg. Baxlaan 4 en dan wel op de dagen
maandag t/m donderdag.
Wij hopen op een goede opkomst
en om alvast de sfeer te proeven
schenken wij die morgen warme
chocolademelk, koffie en thee.
Namens het bestuur
Diny Bouman

Het is inmiddels weer volop herfst.
De tijd dat de dagen korter worden,
de wegen vol kunnen liggen met
vallend blad en het buiten steeds
nat, koud en glad kan zijn. Ondanks deze punten gaan veel sporten gewoon door. Teamsporten zijn
wat makkelijker dan individuele
sporten om te blijven doen, want de
competitie gaat gewoon door en
daarnaast helpt het om niet alleen
te zijn. Bij individuele sporten, zoals
bijvoorbeeld hardlopen, is het makkelijker om met slechter weer toch
maar niet naar buiten te gaan en te
wachten op beter weer. Dat betere
weer is helaas niet altijd praktisch
gepland op momenten dat ook het
sporten zou plaatsvinden, dus hoe
dan wel actief te blijven?
Kleding is een makkelijk aspect om
aan te passen aan de weersomstandigheden, zoals beschreven
staat op de website van de Bruggenloop in Rotterdam, later dit jaar
in december. Het voorbeeld richt
zich dus op hardlopers, maar geldt
in feite voor alle buitensporten en activiteiten, bijvoorbeeld voetballers
die ook hun wandel- en stilstaande
momenten hebben tijdens een
wedstrijd en ook (recreatieve) wandelaars.
Bij koud weer (5 graden of 10 graden voor langzame lopers), is een
thermoshirt op de huid de beste
keuze. Daaroverheen kan dan een
dunne, ventilerende laag gedragen
worden. Bij een lage gevoelstem-

peratuur en wind is een muts o.i.d.
aan te raden. Hoe langzamer bewogen wordt, hoe meer kleding
nodig is, omdat het lichaam sterk
afkoelt in wandelpauzes. De gevoelstemperatuur is afhankelijk van
wind en vochtigheid. Wanneer de
temperatuur +10°C is met een matige wind (windkracht 5), dan voelt
het als +4°C. Bij +5°C met een matige wind voelt het al aan als -4°C!
Het voordeel van een teamsport is
het hebben van doelen, de wedstrijden gaan gewoon door, met
daarnaast de sociale ondersteuning (“druk”) om toch te gaan. De
meer individuele activiteiten als
hardlopen, wandelen en fietsen,
zijn in de herfst- en winterperiode
met een doel of sociale ondersteuning vaak ook makkelijker om vol te
blijven houden. Dus bijvoorbeeld
met iemand afspreken om samen
te gaan (hard)lopen of fietsen,
(samen) trainen om deel te gaan
nemen aan een evenement. Dat
soort oplossingen werkt vaak goed
om bezig te blijven en hoewel dan
nog steeds een drempel blijft bestaan om naar buiten te gaan, voelt
het meestal toch erg goed om gedaan te hebben.

voor alle mensen uit Andel (ongeacht geloofsovertuiging) die regelmatig alleen aan tafel zitten. Dit is
natuurlijk niet aan een bepaalde
leeftijd gebonden. Het is bedoeld
zowel voor jongeren als ouderen
en alles daar tussenin, daarom is
de activiteit toegankelijk voor alle
leeftijden vanaf 18 jaar.
Die eerstvolgende avond staat gepland op zaterdag 30 november
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 26 november
aanmelden bij Ineke van Tilburg,
tel. 0183-442224 of per mail inekejohan@live.nl.
Lijkt het u leuk om ook eens te koken, we kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken! U kunt zich aanmelden via bovenstaand mailadres
of telefoonnummer.
Ineke van Tilborg

Fysiotherapie Andel
Telefoon: 0183-441681
www.fysiotherapieandel.nl

EET U MEE?
Samen eten met mensen die net
als u vaak alleen aan tafel zitten en
genieten van een lekker diner en
van elkaars gezelschap.
Georganiseerd door vrijwilligers
van de gezamenlijke kerken in Andel. Deze maaltijden zijn bedoeld

SPARTA ‘30
Op de laatste zaterdag van het jaar
2019 gaan we weer gezellig klaverjassen. Bij de open haard een
kaartje leggen, met een hapje en
een drankje. Inschrijven vanaf
13.30 uur en de kosten zijn 5,Collin Bouman

EVENEMENTEN KALENDER
NOVEMBER 2019

APRIL 2020

16 AFC: Vrienden- en sponsorconcert.
17 Geref. Kerk: Jeugddienst met Harmen van
Wijnen, m.m.v. One Desire.
21-11 t/m 27-11
Actie gezamenlijke Kerken in Andel.
23 AFC: Intocht Sinterklaas.
27 Sparta’30: Sinterklaas, 18.30 uur.
30 Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.
30 Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur.

8 PCOB: Voorbereiding op Pasen m.m.v.
ds. A. Naijen.
18 Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur.
19 Geref. Kerk: Jeugddienst met Pal Balogh,
m.m.v. Marcel van der Poel + band.

DECEMBER 2019
10 De Notenhoff: Samen aan tafel.
11 OV Juliana: Kerstbingo, 20.00 uur
in ‘t Buitenhoff.
11 PCOB: Advent/kerstviering met als afsluiting
een broodmaaltijd.
14 OV De Linden: Christmas walk.
14 Sparta ’30: Bout draaien om 17.00 uur en
trekking grote verloting om 18.30 uur.
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.
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 AFC: Nieuwjaarsconcert.
8 PCOB: Nieuwjaarsbijeenkomst m.m.v.
Wilde Ganzen.
4 Sparta ’30: Nieuwjaarsreceptie, 16.00 uur.
18 Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur.
19 Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. 4tune.
25 Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.

FEBRUARI 2020
6 OV De Linden: Buffet en uitreiking
Rombouts prijs, 19.00 uur.
12 PCOB: Jaarvergadering.
15 Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur.
16 Geref. Kerk: Jeugddienst met Timo Hagendijk,
m.m.v. gospelkoor Shine.
29 Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.

MAART 2020
14
15
18
28

Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur.
Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. Concrete.
PCOB: Lezing over Kamp Vught.
Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.

MEI 2020

13 PCOB: “Goochelaar” Bertus Korver.
16 Devotion: De Schutskooi, 19.30 uur.
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.

SEPTEMBER 2020
20 Geref. Kerk: Jeugddienst met Chris Snoep.

NOVEMBER 2020
26-11 t/m 2-12
Gezamenlijke Kerken Andel: Enveloppenactie.
Vet gedrukt = nieuw

Maandag 27 november 1944: een
zwarte dag voor Andel.
Een vergissing met fatale gevolgen.
door Teus van Tilborg
Terwijl een groot deel van Brabant
al van de Duitse overheersing is
bevrijd, is het in het Land van
Heusden en Altena in de laatste
maanden van 1944 nog volop oorlog. Het is zelfs frontgebied geworden. De inwoners van Andel merken dat ook. Maandag 27 november 1944, deze maand dus 75 jaar
geleden, wordt een zwarte dag
voor het dorp. De zwartste dag
eigenlijk van de gehele oorlog. Het
dorp wordt getroffen door een
bombardement. Er vallen doden,
gewonden en de materiële schade
is groot.
Bombardement
Het is volle maan en de lucht is
helder. Bij de graansilo van Schouten aan de Hoge Maasdijk, het huidige appartementencomplex De
Oude Silo, wordt een schip met
ijzeren platen gelost. Het maanlicht
schijnt op de platen. Het is tussen
negen en half tien. Een vliegtuig
van de geallieerden cirkelt eerst
wat rond en gooit een lichtkogel uit.
Als de vliegers zien wat er gebeurt,
worden bommen losgelaten. Waarschijnlijk worden de schepen aangezien als een munitieopslag

Op ongeveer het midden van de
foto is te zien waar het bombardement plaatsvond.

plaats. De bommen raken niet hun
doel. Ze komen zuidelijker, in de
Burgemeester van der Schansstraat terecht. Ter hoogte van waar
nu de Wilhelminastraat is. Vijf woningen worden verwoest waaronder die van de families Van Dulst
en Cornelis Snoek. Enkele anderen raken beschadigd. Een fatale
vergissing dus, zo mag worden
aangenomen. “We stonden buiten
te kijken naar de beschietingen,
“vertelt Jo van Haaften die aan het
eind van de Neer Andelse weg
woonde. “Het vliegtuig kwam uit de
richting van Veen.” De meeste inwoners van het Boveneind zien de
gevolgen van het bombardement
pas de volgende dag. Het gebeurde immers in spertijd en dan mocht
je niet de straat op. Katrien de Fijter is niet bang en gaat ondanks de
spertijd toch naar de rampplaats.
De Belgische schipper die bij ons
inwoonde zei tegen me: “doe je jas
aan, we moeten gaan helpen.” Ze
schrikt van wat ze ziet. “Niets dan
narigheid. De mensen waren radeloos. Het kindje van Anton Verschoor lag erbij alsof het lag te slapen.” De vele slachtoffers worden
naar het verenigingsgebouw aan
de andere kant van de straat overgebracht en krijgen daar eerste
hulp. Gerrit Verhoeven doet in zijn
herinneringen aan de oorlog hier
uitvoerig verslag van. Hij is onder
de indruk van de verminkingen die
hij bij de
slachtoffers
aantreft.
EHBO ‘ers
krijgen hulp
van
inwoners.
Die
zorgen ook
voor
ledikanten en
beddengoed.

Slachtoffers
Onder de doden zijn ook evacués
uit Genderen, Eethen en Dussen,
die als gevolg van het toenemend
oorlogsgeweld langs de Bergsche
Maas huis en haard moesten verlaten en onderdak vonden in Andel.
Ook de familie Van Os heeft evacués in huis. “Ze lagen bij ons in de
voorkamer”, vertelt Ko van Brakelvan Os. “Ze zeiden te verhuizen
naar de familie Van Dulst, aan de
overkant van de straat. Het is ons
hier te gevaarlijk. Ze zijn niet gegaan. Gelukkig maar, ze zouden
wellicht ook tot de slachtoffers
hebben behoord.”

Verhoeven,
zo
vertelt
hij, heeft de
hele nacht
doorgewerkt
om
de
slachtoffers
te
verzorgen.
Adriaan van Andel behoort tot de zwaar
gewonden. Hij mist een deel van
zijn arm.

Wie zijn de slachtoffers?
Het valt op dat over het aantal dodelijke slachtoffers verschillende
aantallen worden genoemd. Het
zijn er acht. Zeven personen komen direct om en één later in het
ziekenhuis. In mijn boek Herinner…
de namen, een uitgave van de
stichting Gedenkteken oorlogsslachtoffers gemeente Woudrichem
(2017) heb ik de slachtoffers geprobeerd een gezicht te geven.

Arie de Fijter, winkelier en verzorger van begrafenissen, doet op 28
november op het gemeentehuis
aangifte van het overlijden van de
slachtoffers uit Andel en Dussen.
Als tijdstip van overlijden wordt
21.30 uur genoemd. Een dag later
doet Marinus Splinters uit Genderen dit van de andere slachtoffers.
Daarbij valt het op dat 28 november als overlijdensdatum wordt genoemd voor Arie de Jong. Dat zal
een vergissing zijn omdat als tijdstip van overlijden ook 21.30 uur
wordt aangegeven.
Op 1 december, ook 30 november
wordt genoemd, worden de doden,
voorafgegaan door een dienst in de
hervormde kerk in Andel op de
begraafplaats bij de Romboutstoren begraven. Dominee C. Klerkx
leidt de dienst. “Ik zie de rij kisten
nog voor me die in het massagraf
zouden worden gelegd, een beeld
dat je je hele leven niet kwijtraakt”,
herinnert zich Jan Arendse, een
zoon van Kornelia Arendse-van
Wijk die bij het bombardement
zwaar gewond raakte en een week
later in het ziekenhuis in Gorinchem overleed.

MAANDAG
27 NOVEMBER 1944:
EEN ZWARTE DAG VOOR
ANDEL (vervolg)
Wie waren ze? De volgende gegevens zijn uit het boek overgenomen.
Kornelia Arendse-van Wijk is een
van de evacués die om het leven
komt. Ze is getrouwd met Piet
Arendse, heeft zes kinderen en
woont in Eethen. De oorlogshandelingen noodzaakt hen te evacueren, aanvankelijk voor heel kort
naar Genderen. Ook daar is het
niet veilig en het gezin vertrekt met
een boerenkar met wat spulletjes
naar Andel. Het valt niet mee om
daar met het grote gezin onderdak
te krijgen. Het lukt uiteindelijk bij de
familie Straver aan de Burgemeester van der Schansstraat. Daar
slaat het noodlot toe. Het huis
wordt getroffen, een muur aan de
voorkant stort in en Kornelia krijgt
een zware lamp op haar hoofd en
raakt ernstig gewond. Ze wordt
overgebracht naar het verenigingsgebouw waar ook andere gewonden naartoe gebracht zijn. Later
wordt ze overgebracht naar het
ziekenhuis Gorinchem waar ze op
4 december, 52 jaar oud, overlijdt.
Het gezin blijft aanvankelijk na het
bombardement nog op verschillende plaatsen in Andel. Als dat niet
meer kan, wordt verder getrokken,
naar Brakel om in april 1945 weer
terug te keren in Andel waar het
onderdak krijgt in de villa van juf

frouw Den Dekker aan de Julianastraat, het huidige notariskantoor.
Harmen Bekkema is de stiefzoon
van Arie de Jong uit Genderen. Zijn
vader en stiefbroer Peter de Jong
zijn ook slachtoffer van het bombardement. Kaasmaker Arie de
Jong heeft het al niet gemakkelijk
gehad voordat hij op 11 november
1944 met zijn gezin als evacué in
Andel terecht komt. In 1936 is zijn
vrouw in het kraambed overleden
en ook de baby stierf. Hij hertrouwt
met een weduwe met een zoon,
Harmen Bekkema. In november
1944 verlaten veel inwoners van
Genderen hun dorp omdat het te
gevaarlijk wordt. De Jong en zijn
gezin krijgen onderdak bij Cornelis
Snoek aan de Burgemeester van
der Schansstraat. Op de fatale dag
is zoon Sander niet thuis. Hij werkt
bij een boer in Genderen. Met zijn
stiefmoeder blijft hij als enige van
het gezin over.
Ook de in Meeuwen geboren Janske Saakes-van Andel uit Eethen
overleeft het bombardement niet.
Ze is op 4 mei 1911 getrouwd met
Willem Saakes met wie ze drie
kinderen krijgt. In Eethen heeft het
echtpaar in de omgeving van de
kerk een kruidenierswinkeltje. Wegens de zware beschietingen ziet
ook dit gezin zich genoodzaakt te
evacueren. Ze worden opgevangen
in de woning naast de boerderij van
oud-burgemeester A.D. van der
Schans (nu Burgemeester van der
Schansstraat 9). Het wordt haar, 64

jaar oud, fataal. Ze komt onder het
puin van de woning terecht. Zonder
moeder gaat het gezin van Andel
naar Brakel. Bij terugkeer in Eethen
is hun woning totaal verwoest.
De familie Van Dulst wordt door dit
bombardement wel erg zwaar getroffen. Vier familieleden verliezen
het leven. Cornelis van Dulst (50)
en zijn dochter Wilhelmina van
Dulst (18), Willemina van DulstCrielaard (77) en haar dochter
Cornelia Maria Garstman-van Dulst
(46). Deze laatste is in 1927 getrouwd met Johannis Garstman,
smid uit Giessen. Op 15 november
1929 is het echtpaar naar Dussen
verhuisd. Tijdens het bombardement is het in Andel bij de familie
geëvacueerd.
Het jongste slachtoffer van het
bombardement is Anton Verschoor.
Het is het ruim vier maanden oude
zoontje en het eerste kind van Antonie (Anton)Verschoor (1917) en
Martina Bleijenberg (1914) die ook
in de woning van Cornelis Snoek
verblijven. Ook Snoek (77) komt
direct om. Snoek is afkomstig uit
Dussen. In 1879 worden hij en zijn
oudere broer opgenomen in het
gezin van zijn oom Arie Snoek in
Almkerk. Als 15-jarige komt hij in
1882 naar Andel om er met zijn
twee jaar oudere broer Arie als
bakkersknecht te gaan werken bij
bakker Pieter Cornelis Redert in de
Voorstraat, nu Julianastraat. Daar
leert hij ook het vak. Ook zijn jongere zus Johanna komt bij deze
bakker werken.

MAANDAG
27 NOVEMBER 1944:
EEN ZWARTE DAG VOOR
ANDEL (vervolg 2)
Als bakker, en incidenteel ook in
andere beroepen, maakt hij omzwervingen door het Land van
Heusden en Altena en de Bommelerwaard. Hij trouwt met Adriana de
Gast uit Aalst in Gelderland. Op 27
maart 1917 komt hij weer in Andel
wonen aan de Achterstraat, nu
Burgemeester van der Schansstraat. Hij woont daar op verschillende adressen. Na een poosje aan
de Hoge Maasdijk gewoond te
hebben verhuist hij weer naar de
Achterstraat waar het noodlot hem
treft. Zijn vrouw is dan al lang, in
1931, overleden.
In gesprekken over de oorlog is het
me steeds opgevallen dat de
schuldvraag over het bombardement nooit ter sprake kwam. Het
ging toch om een aanzienlijk aantal
burgerslachtoffers. Op de plek
waar de woningen werden getroffen zijn drie nieuwe woningen gebouwd: de huidige panden Burgemeester van der Schansstraat
13,15 en 17.
Naast het aangehaald boek Herinner… de namen is voor deze bijdrage onder andere gebruik gemaakt van gesprekken die de afgelopen jaren met inwoners, waarvan
sommigen inmiddels overleden,
zijn gevoerd. De informatie van

Gerrit Verhoeven is ontleend aan
de bijdrage Ik zou kijken of de krokusjes al bloeien van Flip Jungerius
in deel 19 van de Historische
Reeks Land van Heusden en Altena (2010) waarin ook geschreven
wordt over de slachtoffers uit Genderen.

SOLI DEO GLORIA
De Christelijke Gemengde Zangvereniging “Soli Deo Gloria“ o.l.v.
Niels de Klerk houdt op 20 december a.s. haar jaarlijkse Kerstsamenzang in de Hervormde Kerk te
Andel. De muzikale begeleiding
wordt verzorgd op orgel en piano
door Daniël Treur uit Veen en door
trompettist Wybe Konings. Tevens
zal er een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten. De avond begint om 19.30 uur,
de kerk is open om 19.00 uur. De
toegang is gratis.

Vanuit de landelijke KBO-PCOB
wordt er veel aandacht besteed
aan de verminderingen van de
pensioenen. Er wordt namens alle
senioren gesproken met de regering en zij leggen hierbij de vinger
aan de pols en vinden dat de minister snel stappen moet zetten om te
voorkomend dat gepensioneerden
wederom de klos zijn. Wij hopen
dat het ook resultaat mag hebben.
Bovendien blijkt dat veel 55+ers
geen huur- of zorgtoeslag hebben
aangevraagd, hierover wordt uitgebreid geschreven in KBO-PCOB
magazine van september. Een
mooi blad dat leden elke maand op
de mat krijgen en waarin veel artikelen en tips staan die belangrijk
zijn bij het ouder worden.

Hendrik ter Harmsel
secretaris

Wordt u lid van onze afdeling dan
hoort dit blad erbij, natuurlijk ook de
uitnodigingen voor de ledenbijeenkomsten en reisjes. Zeker de moeite waard om hier eens over na te
denken en u te oriënteren wat
PCOB voor u kan betekenen. Dit
kan zeker ook via de website KBOPCOB, u kunt via deze site u inschrijven voor de maandelijkse
nieuwsbrief waar u ook veel informatie kunt vinden.

Opnieuw een berichtje van PCOBafd. Andel. Wij als gebruikers van
De Schutskooi bij de Geref. Kerk
zijn erg blij met de vernieuwing van
het gebouw, het ziet er mooi uit en
we hebben meer ruimte.

In december wordt onze ledenbijeenkomst gehouden in ‘t Buitenhoff
aan de Buitenlaan 1 in Andel. Dit
zal onze Advent/Kerstviering zijn,
waarin de geboorte van Jezus
Christus wordt herdacht, verzorgd

PCOB (vervolg)
door en met leden van onze PCOB.
We sluiten de middag met een
broodmaaltijd. Deze middag begint
om 14.30 uur en duurt tot 18.00
uur. De kosten voor deze middag
bedragen € 15,- en komt u alleen
naar de viering en neemt u niet
deel aan de broodmaaltijd, vragen
wij een vrijwillige bijdrage van u.
Daarna gaan in januari weer een
nieuwjaarsbijeenkomst
organiseren, n.l. woensdag 8 januari 2020,
dan komen we weer samen in de
Schutskooi, waar vanaf 14.15 uur
de koffie/thee klaarstaan. Het thema voor deze middag is “Wilde
Ganzen”, zij bestrijden de armoede
wereldwijd. Zij steunen ontwikkelingsprojecten die opgezet zijn door
mensen ter plekke in samenwerking met bevlogen/ enthousiaste
mensen uit Nederland. Dat doen
ze door kennis, ervaring en financiele steun te bieden. U kent Wilde
Ganzen vast wel van TV waar regelmatig filmpjes getoond worden
van de projecten die zij ondersteunen. U bent allen van harte welkom
op onze middagen, ook al bent u
geen lid. Hebt u vragen dan hoor ik
dat graag.
Adri van Breugel-van Andel
voorzitter PCOB-afd. Andel

Nieuwe burgemeester Altena
Dat er nu een burgemeester benoemd is stemt ons als bestuur van
de Dorpsraad tevreden. Knap hoe
de huidige burgemeester Fränzel
de drie gemeentes door het fusieproces geleid heeft. Op negen 9
volgt de officiële installatie van de
52 jarige heer Egbert Lichtenberg.
Wij heten hem alvast met zijn gezin
van harte welkom en spreken de
wens uit dat hij zich regelmatig in
de kernen laat zien en horen. Heel
veel meningen kwamen voorbij.
Wat ons het meeste aanspreekt

zijn de teleurstellingen die er in
Papendrecht de overhand hebben
dat hij daar vertrekt. Daar kan je uit
opmaken wat hij daar heeft betekend en heeft achtergelaten voor
de gemeenschap. Dat zegt genoeg
voor een volgende uitdaging en dat
is de gemeente Altena geworden.
Gebiedsregisseurs
De eerste contacten met deze pas
aangestelde personen waren prettig en onderhoudend. Ons gehele
pakket hebben wij gepresenteerd.
Een periode van afwachten en toekijken is hiermee afgesloten, want
dat kunt u verderop in dit blad lezen. Deze mensen geven intern
richting aan onze onderwerpen en
met de aanstelling van onze regisseur kon ons contactpersoon bij de
gemeente Woudrichem Claran
Wielenga, haar taken overdragen.
Zij heeft ons altijd met hart en ziel
vertegenwoordigd bij de gemeente,
waarvoor wij haar persoonlijk hebben bedankt. Voor alle duidelijkheid
geven wij aan dat een regisseur
geen bevoegdheid heeft om bepaalde onderwerpen wel of niet toe
te kennen om uit te voeren. Hij beslist niets, maar hij regisseert. Zo
heeft een regisseur een aantal kernen onder zijn hoede. Voor de kern
Andel is dat dhr. Emile Dijkstra.
Dus niet te verwarren met wethouder Tanis die onze kernwethouder.

Leefbaarheidssubsidies
Het woord zegt genoeg. Subsidies
die aangewend kunnen worden
voor initiatieven die onze leefbaarheid ten goede komen. Nog niet
duidelijk is wat onze kern aan subsidie wordt toegekend om initiatieven te ontplooien. Er wordt voorlopig een bedrag genoemd van € 1,per inwoner. Daarover zijn er half
oktober peilingen verricht tijdens
het totale subsidievraagstuk in De
Almkreek, waar 200 verenigingen
en instanties aanwezig waren.
Maar voor de kernbudget gerichte
discussie hadden wij de meeste
aandacht.
Als bestuur hebben wij voorgesteld
alle kernen hetzelfde bedrag te
geven, want wat kunnen wij als
kern nu met € 2.500,- als daar zoveel instanties in Andel gebruik van
mogen maken? Diverse voorbeelden zijn er op internet te vinden.
Bijvoorbeeld € 1.600,- als vast bedrag per kern en € 2,- per inwoner.
Dat maakt samen een bedrag van
€ 6.600,- voor de kern Andel. Dat is
omgerekend voor zestien leefbaarheidsinitiatieven € 400,- per initiatief. Dat klinkt een stuk geloofwaardiger en interessanter dan een
voorstel van € 2.500,- gedeeld door
zestien is € 150,- per initiatief. In
december buigt de raad zich over
de verzamelde opgehaalde informatie.

DORPSRAAD ANDEL
(vervolg)
Gemakkelijk zal het niet worden
met zoveel meningen. Maar als
men toch begint, dan maar gelijk
goed.
Grindperkjes rondom Leilinden
In de vorige uitgave hebben wij nog
eens de onderwerpen genoemd
waarover wij bij de gemeente een
presentatie
gegeven
hebben.
Daarbij hoorde ook ons bovengenoemd onderwerp, dat wij al vanaf
het begin van de oprichting op ons
programma hebben staan. Tot onze en misschien ook uw verrassing
misschien, kregen wij op 7 oktober
een mailtje van onze gebiedsregisseur met de mededeling dat de
gemeente de grind-koffers rond de
Leilindes gaat aanpakken door het
vullen met biologisch materiaal (zie
foto). Voordat alles wordt gedaan,
wordt er eerst een proefstuk gemaakt. Wordt ons dorp dan toch
een stuk toonbaarder gemaakt
door deze aanpak? Verdere informatie over het materiaal hebben wij
nog niet tot onze beschikking, maar
kijk op de site van Koers Halfverhardingen
(Bio
Producten).
Geen onkruid, grindverwijderingen
en hondenpoep meer in de vakken.
Dat zou wat zijn? Je zou een stuk
kunnen schrijven met de titel “Lei-

lindes in Andel in ere hersteld”.
Onze eerste gedachte is dat de
inwoners over de uitvoering mee
moeten kunnen praten. Dat gaan
wij zeker met de gemeente overleggen om b.v. een informatie moment te organiseren. Maar eerst
een proefstuk.
Bouwen in Andel
a.
Wij kunnen de eerste gesprekken met Looye Vastgoed op
een presentatie avond nog goed
herinneren. In eerste instantie zou-

den er 18 huurwoningen gezet
worden. Dat werden er 10 en die
zijn nu opgeleverd. Als ze vlot verhuurd zouden worden zou het een
rede zijn voor uitbreiding. De vraag
is dan of die overige 8 huurwoningen nu in behandeling worden genomen. Na wat gesprekken over en
weer over de bestaande woningen
met Looye Vastgoed, kregen we
het antwoord dat zij er druk mee
bezig zijn en als ze iets definitiefs
weten komen ze er zo snel mogelijk bij ons op terug. Mooi toch?
b.
Binnen een paar weken na
dit schrijven hebben wij weer een
gesprek met de directie van Woonservice Meander die zoals u weet
fuseert met Woonlinie, over de verdere invulling van bouwfase IV. Op
de agenda staat de verdere ontwikkeling van de appartementen,
gekoppeld aan De Bloesemhoff en
de invulling van nog drie op te
knappen bejaardenwoningen langs
de Emmastraat, het slopen van de
woningen tussen de Dr. Esseveldlaan en de Langenhof en de invulling hiervan in overleg met de
Dorpsraad en uiteraard met u. Zoals afgesproken kunt u daar een
bepalende stem in hebben wat de
type woningen betreft. Een voorbeeld drukken wij nog een keer af.
c.
Tankens Andel BV bouwt
gestaag door en voor informatie
staat de directie uiteraard open.
d.
Een bericht van dhr. de Witt
van de gemeente over de doorgang van motorvoertuigen via
Roem van Altena naar De Hoofdgraaf leert ons, dat de gemeente dit
gaat bekijken, maar dat ze wel willen voorkomen dat deze route
straks gebruikt gaat worden voor
bouwverkeer of werkauto’s en dergelijke.
Overige informatie is dat vanaf 1
november gestart gaat worden met
het woonrijp maken van fase 2 in
verschillende fases. Dit wil zeggen
dat de aannemer begint met het

aanleggen van trottoirs, rijbaan,
parkeerplaatsen, inrichtingen wadi
en dergelijke daar waar de woningen gereed zijn. Op de openbare
verlichting zit momenteel een lange
levertijd. Het voornemen is om voor
oud en nieuw deze aangebracht te
hebben.
Glasvezel Buitenaf (vervolg)
In de vorige uitgave hebben we als
bestuur aangegeven dat we een
eerste gesprek hebben gehad met
de leverancier over het aanleggen
van glasvezel in het binnen gebied
van de kernen. Andel zou bij de
eerste 3 kernen behoren waar dit
gerealiseerd zou kunnen worden.
Inmiddels wordt de informatie over
de overige kernen verspreid in de
gemeente Altena.
Verkeersspiegel kruising Kammetweg/Middenweg
Deze
mogelijkheid
hadden wij voorgesteld in ons onderwerp naar de gemeente. De reden was slecht zicht
i.v.m. de aanwezige overhangende
wilg van een particulier. Het antwoord van de gemeente is dat de
wilg juist een natuurlijke snelheidsremmer is. Zo kan het uiteraard
ook bekeken worden en gaan wij
akkoord met het voorstel dat er een
waarschuwingsbord (J37) geplaatst
gaat worden voor de (gelijkwaardige) zijstraat.
Buurtpreventie
Momenteel wordt de buurtpreventie
in Andel-Oost uitgebreid met o.a.
de Hoefweg, Hoge Maasdijk en Mr.
S. Naayenstraat. De WhatsApp
groep van buurtvereniging De
Zwaan is al geactiveerd. Hopelijk
kunnen binnenkort de Middenweg,
Kammetweg en Duizendmorgen
worden toegevoegd.
Rabobank
De Rabo Clubsupport actie heeft
de Dorpsraad Andel € 455,52 opgeleverd. Dank aan de mensen die
op ons hebben gestemd en natuurlijk aan de Rabobank.

COLLECTE
Collecte HandicapNL een succes.
In de laatste week van september
is er een collectant bij u aan de
deur geweest voor HandicapNL.
Met de collecte van HandicapNL is
in Andel € 1.047,79 opgehaald. Wij
bedanken alle vrijwilligers voor hun
inzet in deze week. Gulle gevers
dank u wel dat u onze collectanten
niet tevergeefs aan de deur hebt
laten staan. Met de opbrengst worden landelijke en lokale projecten
gefinancierd.
Dit jaar wordt de helft van het geld
dat is opgehaald in de gemeente
Altena verdeeld over drie projecten
n.l.
1. Activiteitencentrum Park Veldzicht in Genderen
2. Woonlocatie Ridderpoort 20 in
Sleeuwijk
3. Woonlocatie Het Kornhuys in
Dussen.
Wat zij ermee gaan doen zullen wij
later nog vermelden.
HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Wij willen
een maatschappij waarin je eigen
keuzes kunt maken. Waarin je
weerbaarder bent en zichtbaar is
wat je kan en niet wat je beperkt.
Door je te ondersteunen om het
heft in eigen handen te nemen.
Familieleden helpen we een balans
te vinden tussen draaglast en
draagkracht. We stimuleren de
sociale kring en de complete maatschappij om met een open blik naar
de mogelijkheden van mensen met
een handicap te kijken. Iedereen
hoort erbij, iedereen eerlijke
kansen
Collectant gemist? Op de website
www.handicap.nl kan online gedoneerd worden.
Adri van Breugel- van Andel
plaatselijk coördinator

Er komt glasvezel in Andel!
Nu de aanleg van glasvezel in het
buitengebied in de gemeente Altena zo goed als is afgerond, wil

Glasvezel buitenaf ook glasvezel
aanleggen in de kernen in de gemeente Altena. Als eerste zijn Andel, Almkerk en Meeuwen aan de
beurt. En dat is goed nieuws! Want
met glasvezel ben je klaar voor de
toekomst. We kunnen niet meer
zonder internet, en in de komende
jaren zullen er steeds meer toepassingen zijn waarvoor je snel en
stabiel internet nodig hebt.
Denk bijvoorbeeld aan het beveiligen van je huis, thuiswerken of
zorg op afstand. En ook scholen
hebben behoefte aan glasvezel. Er
wordt steeds meer gewerkt in een
digitale omgeving, en niets is dan
zo vervelend dat je niet verder kunt
omdat je internet het laat afweten.
Met glasvezel ben je verzekerd van

razendsnel en stabiel internet.
Meld je aan voor 23 januari 2020.
Als 35% van de inwoners in Andel
zich vóór 23 januari 2020 aanmeldt, dan komt er glasvezel. Meer
weten? Kom naar de informatieavond op donderdag 21 november
in ’t Buitenhoff in Andel, daar vertellen we je graag meer! Kijk ook
alvast
op
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/
gebieden/altena-kernen/
Wil je helpen?
Wil je ons helpen om de campagne
een succes te laten zijn, en dat er
dus glasvezel wordt aangelegd?
Stuur dan een e-mail naar
a.lip@glasvezelbuitenaf.nl en

GLASVEZEL BUITENAF
(vervolg)
meld je aan als contactpersoon
voor Andel. Dan vertellen wij je
graag hoe jij er samen met ons
voor kunt zorgen dat er glasvezel
komt.

EHBO, afd. Andel
Jubilarissen KNV EHBO afdeling
Andel.
Donderdagavond 31 oktober jl.
ontvingen Arie en Ria de Lorm,
Liesbeth Verhoeven en Sjaak Verbeek uit handen van Rene den
Ouden van het district een bronzen
medaille voor hun 12½ jaar lidmaatschap. Zowel Arie, Ria, Liesbeth en Sjaak zijn trouwe en actieve leden binnen onze EHBO vereniging in Andel. Wij feliciteren de
leden met deze welverdiende onderscheiding.

De kinderen op de school hebben
nu vakantie en beginnen in januari
2020 aan een nieuw schooljaar. De
kinderen uit groep hebben hun
examen gemaakt en wachten op
de cijfers. Ook de school wacht
hierop, want doordat de kinderen
hun examen goed hebben gemaakt, kan de school eerste worden in hun regio.
Wist u dat u al een kind kunt ondersteunen voor € 125,- per jaar (€
10,- per maand) en dat hij of zij dan
intern op school kan verblijven. Er
zijn nog veel kinderen die op een
sponsor wachten 😊. Momenteel
ondersteunen we reeds 84 kinderen.
Stichting Olopikidong’oe
Wilma van Andel-Groenenberg
Kees van der Linden

DE BLOESEMHOFF
De bouw van woonvoorziening De
Bloesemhoff in Andel is officieel
gestart. Vrijdag 11 oktober was het
groot feest, want de eerste paal
werd symbolisch geslagen door de
toekomstige bewoners. De ‘paal’
was opgefleurd door de bewoners
met een persoonlijke boodschap
(brief, tekening) en een handafdruk. Het feest ging verder in de
Ark, onder het genot van een hapje
en drankje.

Mariska Kwetters
Secretariaat

Opbrengst collecte
In de week van 14-19 oktober jl. is
in Andel gecollecteerd voor het
project ‘Hekwerk rondom schoolterrein in Kenia’. De opbrengst is €
1040,81. Geweldig. Helaas hebben
we niet iedereen thuis getroffen,
maar mocht u denken, ik wil hieraan alsnog bijdragen, dan kunt u
uw gift overmaken op rekeningnummer:
IBAN:
NL64RABO0173629679. We bedanken alle gevers, maar ook zeker de collectanten. Nogmaals bedankt allemaal.

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 gemeenschappelijke ruimtes. De doelgroep
bestaat
hoofdzakelijk
uit
(jong)volwassenen die voor het
eerst op zichzelf gaan wonen. De
bouw is eind september 2019 gestart op de oude locatie van de
Notenhoff in Andel. Oplevering
vooralsnog in het 3e of 4e kwartaal

van 2020. Woonlinie is projectontwikkelaar en Prisma gaat de zorg
leveren.
Er zijn nog een aantal huurappartementen beschikbaar. Kijk op
www.bloesemhoff.nl.
Corline Schouten-Kraaij

SPARTA ‘30
Spellenmiddag Sparta ’30 een
groot succes.
Op vrijdag 25 oktober organiseerde
de Jeugdcommissie van Sparta ’30
een spellenmiddag voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Met een
heerlijk zonnetje en 40 kinderen
was het een gezellige middag. Er
was van alles te doen voor jong en
oud, een partijtje voetbal, gatenbord schieten, maar ook wat oud
Hollandse spelletjes zoals zaklopen, blikgooien en ringwerpen.
De grote uitdaging lag bij de bungeerun. Voor de jongere kinderen
werd deze gebruikt als springkussen en de oudere kinderen mochten hun best doen om zo ver mogelijk te rennen, om vervolgens door
het elastiek weer naar achter getrokken te worden. De pret was
groot. Bedankt kinderen en vrijwilligers! Wij als Jeugdcommissie
kijken terug op een geslaagde middag.
Mirjam Verwijs

ORANJEVERENIGING
JULIANA
Terugblik Pre-party zaterdag 12
oktober 2019
Op zaterdag 12 oktober hebben wij
onze eerste plannen voor ons jubileumjaar 2020 bekend gemaakt.
Middels een ludieke voorstelling,
waarbij een aantal musicalspelers
mee hebben gewerkt, werd er een
korte toelichting gegeven op de
evenementen in 2020. Het bestuur
heeft zichzelf in een nieuw jasje
gestoken met nieuwe polo’s en
overhemden. Er is een nieuwe
website en we hebben uitleg gegeven over ons nieuwe logo. Het programma is met enthousiasme ontvangen door de bezoekers en met
zijn allen hebben we er nog een
gezellig feestje van gemaakt in ‘t
Buitenhoff. Inmiddels heeft u de
flyer in de bus ontvangen met een
overzicht van alle activiteiten. Dus
zet de datums alvast rood omrand
in uw agenda!
Activiteiten 2019
Kerstbingo: woensdag 11 december, 20.00 uur, ‘t Buitenhoff
De jaarlijkse kerstbingo staat gepland voor woensdag 11 december
2019. Net zoals vorig jaar is ervoor
gekozen om de bingo op woensdag
te houden. Leuke prijzen zijn er te
winnen in het thema van kerst. Zet
hem alvast in de agenda! Een
boekje voor deze bingo kost € 15,en hiervoor spelen we 10 rondes.
In de pauze zal er een losse verloting plaatsvinden om nog meer
mooie prijzen te winnen.
Activiteiten 2020
Programma 2020, 100-jarig bestaan Oranjevereniging Juliana

De komende tijd zult u steeds vaker via diverse kanalen worden
geïnformeerd over de evenementen in ons jubileumjaar 2020. Via
Aktu-Ael, Facebook, Instagram en
onze website zullen wij de komende periode steeds meer details
over ons programma prijsgeven.
1 januari 2020, Knallend openingsfeest 100-jarig bestaan
Oranjevereniging Juliana
Ons eerste evenement van het
jubileumjaar 2020 zal een knallend
openingsfeest worden. Wij willen
samen met alle inwoners van Andel
ons jubileumjaar starten en uiteraard iedereen de gelegenheid geven elkaar gelukkig nieuwjaar te
wensen. Wij zorgen voor een leuke
feestlocatie, muziek, dansvloer en
een drankje. U bent vanaf 1.00 uur
welkom in de showroom bij Van
Willegen in de Gezetstraat. Neem
uw familie, vrienden en gasten mee
en geniet samen van een knallende
opening van 2020!
D’n Aelse Dorpsquiz 2020
De inschrijving voor de 4e editie
van D’n Aelse Dorpsquiz zal wederom starten
op 1 januari
2020. Inschrijving is mogelijk
via de website.
Captainsavond
woensdag 4
maart 2020
De
captainsavond
zal
plaatsvinden op
woensdag
4
maart
2020,
20.00 uur in ‘t
Buitenhoff
in
Andel. Per team

zal gevraagd worden om met een
vertegenwoordiging aanwezig te
zijn op deze avond. We zullen jullie
informeren over de wijzigingen in
de spelregels, quizopzet en misschien krijgen jullie nog wel handige tips.
Zaterdag 4 april 2020, 4e editie
van D’n Aelse Dorpsquiz
De quizavond zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 4 april 2020. Vanaf 18.00 zijn jullie welkom in de
showroom bij Van Willegen Andel
om het quizboek op te halen en
met je team aan de slag te gaan.
Het belooft weer een spektakel te
worden en wij hopen uiteraard
weer op een groot aantal deelnemers.
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 toegangspoort 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?

ORANJEVERENIGING
JULIANA
Welke drankjes werden er gedronken en welke muziek werd er geluisterd 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 worden geprikkeld tijdens jouw tijdreis
in 100 jaar. De Burgemeester
Schansstraat wordt hiervoor omgetoverd tot een ware tijdmachine. In
vier verschillende tijdzones kun je
even terug naar toen en weer terug
naar nu. Oude verhalen worden
herleefd. Genieten van een biertje
in de dorpskroeg, 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 disco,
een hapje en een drankje. Beide
avonden worden hier afgesloten
met een bekende artiest.
Sponsoring
Mocht u sponsor zijn van onze verenging 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 toedragen. 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/ donatie over op rekeningnummer NL48
RABO 0341 5190 22 t.n.v. Oranjevereniging 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 Oranjevereniging 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
info@ovjuliana.nl of neem contact
op met één van onze bestuursleden.
Namens bestuur OV Juliana
Arnoud Verhoeven

ANDELS FANFARE
CORPS
Start nieuwe dirigent
Maandag 4 november zijn we gestart met onze nieuwe dirigent Pieter Vandermeiren. Wij kijken erg uit
naar de samenwerking met Pieter.
Rabobank Clubsupport Actie
Tijdens de repetitie kwam een medewerkster van de Rabobank ons
verrassen met de uitslag van de
Rabobank Clubsupport actie. We
hebben maar liefs € 618,20 gekregen door deze actie! Iedereen die
op ons heeft gestemd; heel erg
bedankt!!
Altena Streekfestival
Tijdens het Altena Streekfestival
heeft het jeugdorkest de eerste
prijs mogen ontvangen. Het groot
orkest heeft een mooie derde plek
behaald.
Darttoernooi Open Andel
Het Open Darttoernooi Open Andel
op 8 november was een erg leuke,
gezellige en geslaagde avond! Bedankt iedereen die aanwezig was!

ANDELS FANFARE
CORPS (vervolg)
De grote HELP-AFC-DE-WINTERDOOR 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-WINTERDOOR 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 inzamelen, 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
Intocht Sinterklaas
23 november komt Sinterklaas aan
in Andel. Sinterklaas zal direct naar
’t Buitenhoff komen. Omdat Sinterklaas niet alleen in Andel zal komen die dag, komt hij wat vroeger
aan dan normaal. Namelijk om
13:00 uur. Sinterklaas zal in ’t Buitenhoff muzikaal worden ontvangen
door het jeugdorkest van Andels
Fanfare Corps. Natuurlijk is er ook
deze keer weer een super gezellig
Sinterklaasfeest
georganiseerd
door Discopiet. Samen met alle
kinderen en de Pieten kan er weer
volop gedanst en gezongen worden.
Dit jaar kan je ook nog een mooie
prijs winnen. Kleur een kleurplaat,
maak een mooie tekening of knutselwerkje, zet je naam en leeftijd
erop en lever je kunstwerk in tijdens het Sinterklaasfeest in ‘t Buitenhoff. De Pieten zullen alle werk-

jes daar verzamelen en Sinterklaas
kiest een winnaar uit. Sinterklaas
heeft natuurlijk ook dit jaar weer
iets lekkers voor alle kleine kinderen! Tot zaterdag 23 november
om 13.00 uur in ‘t Buitenhoff!
Kerstzangdienst
Kerstavond, 24 december zal Andels Fanfare Corps meewerken
aan een traditionele kerstzangdienst o.l.v.: Floris van der Kooij.
De dienst is van 19:30-21:00 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. Het concert
vindt plaats in ’t Buitenhoff van
15:30-17:00 uur.
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!
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
Van afgelopen maand is er niet zo
heel veel spannends te vertellen.
Diverse activiteiten zijn er geweest,
dat wel. De Oranjevereniging heeft
in ’t Buitenhoff haar jaarprogramma
2020 bekend gemaakt middels een
hele leuke sketch met een aantal
spelers die in de Musical voor volgend jaar spelen. De opkomst was
redelijk, het kwam een beetje laat
opgang, maar oké, die er waren
hadden het naar hun zin. Ook heeft
AFC inmiddels kennis gemaakt met
hun nieuwe dirigent en wij hopen
natuurlijk als Andelse inwoners dat
wij dat binnenkort kunnen beluisteren wat hij het orkest weer voor
nieuwe dingen heeft geleerd.
Als deze Aktu-Ael bij u in de bus
valt heeft het jubileum concert van
koor “Van alles Wâ” de feest avond
erop zitten. In de volgende editie
zullen we daarop terug komen.
Toch willen zij via deze weg alle
mensen die hebben gestemd voor
het koor via de Rabo Clubsupport
actie hartelijk bedanken, want ze
kregen het mooie bedrag van €
325,37 uitgereikt.

NOOT VAN DE REDACTIE
(vervolg)
Ook Stichting Reanimatie en AED
onderwijs Altena deelde mee in
deze Rabo clubsupport actie met
het mooie bedrag van € 166,75,
waarvoor dank. De Stichting kan
dat ook weer besteden aan cursussen, materiaal en dergelijke.

Ondernemersvereniging De Linden
heeft ook weer diverse plannen en
hopen natuurlijk ook dat heel Andel
mee gaat lopen/fietsen met de
Christmas Walk.

Er wordt heel erg uitgekeken naar
de bouw van De Bloesemhoff, wat
een mooie plaats en prachtige appartementen worden daar gebouwd. Het zal de dorpskern veel
mooier maken, want er gaat zoveel
veranderen. In een aantal jaren is
er een hele nieuwe dorpskern ontwikkeld. We hebben daar lang op
moeten wachten, maar u weet uiteindelijk krijg je dan ook wat. De
bewoners kunnen niet wachten om
er in te trekken met zijn allen. Ook
in de Bronkhorst schieten de huizen als paddenstoelen uit de
grond, wat een aanwinst voor ons
dorp. Wij wensen alle nieuwe en
aanstaande nieuwe bewoners heel
veel woonplezier en dat ze zich
gauw thuis voelen op hun nieuwe
plek.
Er is toch nog verdrietig nieuws te
melden, want afgelopen maand
oktober overleed plotseling Leon
Houben. Leon (43 jaar)en zijn
vrouw Barbara, zoontje Daan en
dochtertje Noor wonen sinds ruim
1½ jaar in een mooi huis aan de

Sterappel. Net gesetteld en dan
gebeurt er dit. Wat een verdriet en
zorg. Vanaf deze plaats wensen wij
hen veel kracht en sterkte. Het is
wel heel mooi te merken en ook te
zien hoe deze nieuwe wijkjes met
elkaar omgaan, want hoe men gelijk rondom zo’n gezin is gaan
staan, dat doet de mens goed en
geeft ook wel weer aan dat omzien
naar elkaar hier zeker nog leeft.
Laten we dat in heel het dorp blijven doen, dat komt de leefbaarheid
ten goede.
Kees en Ria van der Linden.
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