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AKTU-AEL
‘Vrienden van Aktu-Ael’
10
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
Dit zijn de data voor het inleveren
van de kopij in 2019.
6 november 2019
4 december 2019
Kees en Ria van der Linden

ONDERNEMERS
VERENIGING DE LINDEN
Op zaterdag 21 september hebben we weer bij een collega ondernemer in de keuken gekeken.
We zijn op bezoek geweest bij
Akkerbouwbedrijf Branderhorst in
Eethen. Hier konden we met eigen ogen zien hoe de landbouw in
Nederland aan innovatie voorop
loopt. Precisie landbouw heet dat,
men kan precies zien op welke
vierkante meter het gewas meer
vocht nodig heeft en meer voeding of juist teveel gehad heeft.
Op de akker konden we de uienoogst zien waar een trekker precies op satelliet, sturend naast de
machine bleef lopen die de uien
opraapt. Alleen aan het eind van
het perceel moet de bestuurder
even actief worden. Daarna zijn
we naar mini camping ‘t Wai-ke in
Andel gegaan waar Cees en
Hanny een parcours hadden uitgezet voor boerengolf. Heel leuk

en sportief meters lopen over een
weiland, laverend tussen koeienvlaaien door. Deze dag werd al
netwerkend besloten met een
prima verzorgde BBQ door het
team van ‘t Buitenhoff.
Decemberacties
Vorig jaar hebben voor het eerst
de Christmas walk gehouden en
dat beviel heel goed, ondanks de
snerpende koude wind. Dit jaar
gaan we in de herhaling, alleen
het weer mag zachter zijn. We
hebben er geen enkele moeite
mee als u de route per fiets wilt
afleggen, maar lopend is zeker zo
gezond. Zaterdag 14 december
kunt u weer bij verschillende ondernemers terecht.
Dit jaar gaan we geen stempels
vergaren zoals u vele jaren hebt
moeten doen om aan het buffet te
kunnen deelnemen. Dat gaan we
anders doen en daar komen we in
het novembernummer op terug.
Het buffet blijft wel in februari en
de uitreiking van de Romboutsprijs ook. Daar kunt u nog
steeds kandidaten voor nomineren.
De ballonvaart was vorig jaar de
hoofdprijs van de decemberactie.
Een leuk verslag van de winnares
kunt u ook in deze Aktu-Ael lezen
en hoe ze in de ballon bijna over
Andel kwam. Komend jaar gaan
we deze actie herhalen. Bij besteding van € 10,- ontvangt u een
kaartje waarop u uw gegevens
moet invullen. En wie weet, bent u
het die in 2020 boven Altena het
luchtruim kiest in een ballon.
Namens bestuur OV De Linden
Ad de Graaf, voorzitter

BALLONVAART,
EEN BIJZONDERE
GEBEURTENIS
Als je een prijs wint ben je blij,
maar als die prijs een ballonvaart
is, dan is dat super.
Eerst een afspraak maken wanneer het kan. Dat zou voor mij op
4 mei worden. Helaas was er op
die dag te veel wind om op te
kunnen stijgen, maar op 31 mei
ging het gelukkig door. Ik moest
om 19.00 uur in Geertruidenberg
zijn, waar ik met 4 andere mensen
mee mocht helpen om de ballon
klaar te maken voor de vaart. Dat
is ook al een hele belevenis. En
dan ineens moet je instappen in
een mand van ongeveer 1 meter
hoogte en maar heel smal. Dus
dan zwaai je je been over de rand
heen en dan moet je uitkijken dat
je je medepassagiers niet in hun
gezicht schopt. Dan sta je goed
en wel in de mand en dan zit je in
mum van tijd op een hoogte, dat
je alles kunt overzien. We voeren
onder andere over Almkerk en
ook over slot Loevestein. Dat is
toch best apart: waar je normaal
met de fiets heen rijdt, doe je nu
vanuit de lucht.
Ik had er op gerekend dat ik een
jas nodig zou hebben, maar op
die hoogte stond helemaal geen
wind en was het heerlijk.

BALLONVAART,
EEN BIJZONDERE
GEBEURTENIS (vervolg)
We voeren tot aan deze kant van
de Merwede en daar zijn we omgekeerd.
Ergens in de polder zocht onze
piloot een weiland op waar we
konden landen. Dan is het maar
afwachten of de mand rechtop blijft,
of dat hij op zijn kant valt. Bij ons
viel hij dus op zijn kant. Dan is het
lachen geblazen, want je staat niet
meer naast elkaar maar boven elkaar. En zo komt er een eind aan
een bijzondere gebeurtenis.
Een dankbaar iemand die een prijs
heeft gewonnen en die niet snel zal
vergeten.
Jannet van der Aa

voorouders begonnen als melkveehouderij, maar Jacob had daar
niet zoveel mee en is geswitcht
naar akkerbouw, wat hem beter
ligt. Het is een modern bedrijf en ze
maken gebruik van alle moderne
technieken. Na de uitleg en onder
het genot van koffie met cake, gingen we naar buiten, waar er uien
werden gerooid. Jacob legde uit
dat alles met GPS systemen gebeurt, ook het zaaien gaat zo. Ze
maken ook gebruik van Drones.
Het is prachtig om te zien dat mensen met zoveel passie werken aan
het voedsel dat bij ons later op het
bord terecht komt. Dit werkbezoek
werd afgesloten met een boerengolf en BBQ bij Cees en Hanny van
Andel aan de Middenweg in Andel.
Een melkveehouderij, dus het uitje
bleef bij de agrarische sector.

dochter van Johan en Corrie de
Cloe hier uit Andel, zong de sterren
van de hemel, wat een mooie en
talentvolle zangeres. De kerk was
goed bezet maar het kan altijd beter, dus volgend jaar komen ze met
‘MusicAel goes Christmas’ special
i.v.m. het 100 jarig bestaan van de
Oranjevereniging. Dit ook weer in
De Voorhof, dus nieuwe kans. Veel
succes Juliana volgend jaar.
Er wordt weer volop aan de weg
getimmerd door de verenigingen en
ondernemers om ons dorp leefbaar
te houden en niet alleen door hen,
maar ook de bouw gaat gestaag
door en daardoor komen er weer
mensen bij in het dorp, die hopelijk
ook weer mee gaan participeren in
het dorpsleven.
De redactie

NOOT VAN DE REDACTIE
Voor u/jou ligt weer een nieuwe
Aktu-Ael in kleur en we hopen dat
de nieuwe versie van de Aktu-Ael
u/jou is bevallen. Het spreekt iets
meer aan nu er de advertenties,
logo’s en foto’s in kleur zijn, dus
geniet ervan en hopelijk komen er
nog adverteerders bij die het nu
wel weer zien zitten om hun advertentie in kleur te laten zien, we
hebben ze nog steeds hard nodig.
September is de maand waarin
zo’n beetje alles weer start voor
een nieuwe seizoen verenigingswerk, kerk, sporten, zingen enz. Er
was van alles ze zien en te merken
op straat, van groepjes mensen die
samen zochten naar dingen en
waarschijnlijk puzzels moesten
oplossen en ga zo maar door. Leuk
om weer van alles met elkaar te
gaan ondernemen, en zo de donkere maanden door te komen.
De ondernemers uit Andel gingen
met elkaar weer op werkbezoek bij
een collega ondernemer uit de
buurt. Deze keer gingen we op
zaterdag 21 september naar
Eethen, waar Jacob Branderhorst,
samen met zijn vrouw Adrienne en
twee zonen, een akkerbouw bedrijf
met precisielandbouw beheert. Hij
is inmiddels de derde generatie
Branderhorst die dit bedrijf “De
Kleiberg” draaiende houdt. Zijn

Er waren deze maand helaas weer
mensen die met verdriet te maken
kregen. Zo overleed in Wijkestein
de vrouw van Simon van der Stelt,
hij woont in de Notenhoff. Ze
woonden al een paar jaar van elkaar gescheiden in aparte zorgcentra en dat alleen al is een verdrietig
iets. Simon is voor veel mensen
een bekend persoon en je ziet hem
vaak in zijn rolstoel door Andel rijden. Altijd in voor een praatje. Wij
wensen hem en zijn kinderen veel
sterkte. Woensdag 25 september
overleed Jan Rochat. Jan is ook
een geboren Aelse. Hij woonde
vanaf zijn trouwen met Betsie
Nieuwenhuizen aan de Hofflaan, in
de bungalow op de hoek Hofflaan/Pr. Margrietstraat. Na het
overlijden van Betsie ging het niet
goed met Jan en is het huis verkocht, hij verhuisde naar een woning in Almkerk, waar hij maar
heel kort heeft gewoond. Hij overleed in Altenahove in het bijzijn van
zijn zoons Gijsbert en Pieter. Wij
wensen hen ook veel sterkte.
Wat een mooie avond was het in
de Gereformeerde kerk de Voorhof
met MusicAel 2019. Wat heeft de
Oranjevereniging samen met AFC
er weer een succes van gemaakt.
Mooie songs werden er gespeeld
en gezongen door een gezellige en
talentvolle Diederick Ensink die
zowel mooi kan zingen, praten en
ook nog muziek kan maken. Ook
Nadia de Cloe uit Genderen, klein

BEDANKJE
Een warmer en mooier afscheid
van

Thea van Rijswijk –
Besjes
hadden wij ons niet kunnen wensen. Alle blijken van medeleven, in
welke vorm dan ook en de belangstelling bij de uitvaart, zijn voor ons
een grote troost. Wij hebben ervaren hoe geliefd zij was. Hiervoor
willen wij iedereen dan ook hartelijk
danken.
Anton
Astrid
Tim, Julia

OLIEBOLLEN EN
WORSTEN VERKOOP
Vrijdag 25 oktober a.s. is er weer
de jaarlijkse oliebollen en worsten
verkoop van de Gereformeerde
kerk. Gedurende de hele dag kunt
u iemand aan de deur verwachten.
Bent u niet thuis, geen probleem.
Vanaf 9.00 uur kunt u de hele dag
uw inkopen doen in de Zijhof in de
Julianastraat.
Anne Versteeg
Actiecomité Geref. Kerk

EVENEMENTEN KALENDER
OKTOBER 2019

12 OV Juliana: Pre-party – Party like it’s 2020 in
‘t Buitenhoff, aanvang 20.30 uur.
13 Geref. Kerk: Jeugddienst met Christian
Verwoerd.
14-10 t/m 19-10
Collecte: Stichting Olopikidong’oe.
14-10 t/m 21-10
AFC: Week van de stroopwafel
17 Sparta ’30: Alg. Ledenvergadering, 21.00 uur.
19 AFC: Try-out concert: Groot orkest i.s.m.
fanfare Prins Hendrik uit Aalst en jeugd fanfare.
19 Sparta ’30: Feestavond met DJ Corné,
aanvang 21.00 uur.
25 Geref. Kerk: Oliebollen en worsten verkoop.
25 Sparta ’30 Jeugdcie.: Spellenmiddag.
26 Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.
27 NH Kerk: Kinderdienst om 17.00 uur.
28 Van alles Wà: Festival KOM - Oosterhout.

NOVEMBER 2019
2
4
8
9

AFC: Altena streekfestival.
De Notenhoff: Zangmiddag geestelijk lied.
AFC: Darttoernooi “Open Andel 2019”.
Van alles Wâ: 15 jaar m.m.v. Muiterij Kantje
Boord, in ‘t Buitenhof, 20.00 uur.
12 De Notenhoff: Samen aan tafel.
13 De Notenhoff: Kledingverkoop.
13 PCOB: Reis door Afrika, presentatie
door Teunie Crielaard.
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.

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

JANUARI 2020
1 AFC: Nieuwjaarsconcert.
4 Soli Deo Gloria: Benetietconcert.
8 PCOB: Nieuwjaarsbijeenkomst m.m.v.
Wilde Ganzen.
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.
16 Geref. Kerk: Jeugddienst met Timo Hagendijk,
m.m.v. gospelkoor Shine.
29 Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.

MAART 2020
15 Geref. Kerk: Jeugddienst m.m.v. Concrete.
18 PCOB: Lezing over Kamp Vught.
28 Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.

APRIL 2020
8 PCOB: Voorbereiding op Pasen m.m.v.
ds. A. Naijen.
19 Geref. Kerk: Jeugddienst met Pal Balogh,
m.m.v. Marcel van der Poel + band.

MEI 2020
17 Geref. Kerk: Jeugddienst met Corné Burger,
m.m.v. Annemarie Bergstra.
13 PCOB: “Goochelaar” Bertus Korver.
30 Eet u mee? De Schutskooi, 17.30 uur.

JUNI 2020
21 Geref. Kerk: Jeugddienst met Joren IJzerman.

SEPTEMBER 2020
20 Geref. Kerk: Jeugddienst met Chris Snoep.
Vet gedrukt = nieuw

HERINNERINGEN AAN
ANDEL
“Ik heb het er ontzettend naar
mijn zin gehad”.
door
Teus
van
Tilborg
Op de website Ael ontmoet Ael
staan al duizenden foto’s. Het
mooie daarvan is tevens dat op
foto’s gereageerd wordt. Vaak door
personen, die een herinnering aan
Andel hebben en die graag delen.
Zo zag Co Jansen uit Ridderkerk
een foto van de Neude aan de
Hoofdgraaf, de boerderij waar hij
met twee broers en een zus is opgegroeid. Het bleef niet bij een reactie. Op een zaterdag kwam hij
met zijn echtgenote naar Andel om
over zijn jeugd in Andel te vertellen.
En hij had nog wat foto’s meegebracht. Ze laten onder andere zien
dat aan de Hoofdgraaf en omgeving veel veranderd is.
Schooltijd

Co, officieel Jacobus, werd in 1934
in de Haarlemmermeer geboren als
zoon van Pieter Jansen (1897) en
Willempje Resoort (1903). Ze hadden daar een boerderijtje. Toen dat
niet zo goed liep kwam de Neude
in Andel in beeld, waar zijn vader in
1938 zetboer werd voor de familie
’t Hooft. Een familie met veel grond
in het Land van Heusden en Altena. “Je kent Andel bijna niet meer
terug”, vertelt hij. “Wat is er veel
veranderd. Ook in de omgeving
van de Neude. Vanaf onze boerderij konden we tot op de dijk kijken.
De stenen palen, die er nog staan,
van het toegangshek naar het
vroegere Hoff, konden we zien.
Ook het huis van Jan Verbeek. Die
heb ik trouwens goed gekend. Hij
ging met Brakelse knollen naar

Rotterdam om ze daar uit te venten. Ik herinner me nog dat hij met
een oude GMC reed. Na schooltijd
ging ik vaak naar hem toe om limonade te bottelen. Naast ons huis
was de notenboomgaard van juffrouw Den Dekker en daarnaast
stond de lagere school met meester Geels als bovenmeester. Tegenover ons woonde meester van
Iperen en schuin tegenover was de
slagerij van Van Tilborg. Rechts
(zie foto) van ons stond de boerderij van Jan Schouten. Er is niets
meer van te zien. Er staan nu bungalows. Bij ons woonde ook mijn
opoe, de moeder van mijn vader.
Dat was in die tijd gebruikelijk. Ze
overleed in 1946, 97 jaar oud.” Het
gezin Jansen was lid van de Gereformeerde Kerk. Co: “Het was gebruikelijk om twee keer per zondag
naar de kerk te gaan. Mijn vader
was daar ouderling. Het kwam
vaak voor dat een predikant die
moest preken, bij ons logeerde

ren. Een foto waarop hij iemand
herkende die in de Neude ondergedoken was: Frits Klein Obbink.
“Hij kwam uit Utrecht. We deden
net alsof hij een lid van ons gezin
was, een broer van me. In de tijd
dat hij in Andel was, had hij kennissen opgedaan. Zo ging hij op een
keer naar de verjaardag van een
zus van Jan Verbeek. De kamer
liep vol, er moest een stoel bijgehaald worden. Frits, zoals altijd
hulpvaardig, zei dat wel even te
doen. Hij liep de gang in, deed een
deur open en kwam tot zijn verrassing oog in oog te staan met ondergedoken Joden, die hij kende.
Ze woonden bij hem in Utrecht in
de straat. Ontdaan kwam hij bij ons
thuis en vertelde wat hij had meegemaakt aan mijn moeder. Die
vertelde dit voorval pas vele jaren
later aan ons.”
Klein Obbink was niet de enige die
in de oorlogsjaren op de boerderij
van de familie Jansen verbleef. “

omdat op zondag niet gereisd
werd. Dominee Bakker was in die
tijd predikant. Mijn opoe sprak
Zeeuws met hem. Hij was net als
zij, een Zeeuw. Dirk Kraaij was
knecht op de boerderij en Pietje de
Fijter hulp in de huishouding.” Hij
weet nog wie zijn vrienden waren.
“Izak Versteeg, Bas Crielaard en
Maar Tankens. Met hen haalde ik
kattenkwaad uit”, zegt hij lachend.
“Bas Crielaard leeft nog.”

We hadden ook evacuees uit
Drongelen, de familie Schop, die
daar weg moesten omdat het dorp
in de frontlinie was komen te liggen. In de stal stonden paarden
van evacuees uit Zeeland. Die waren hier terecht gekomen omdat
Walcheren in 1944 door de geallieerden onder water was gezet. De
familie woonde aan de overkant bij
Van Iperen. En daar bleef het niet
bij. Er werden veel Duitsers bij ons
ingekwartierd. In de stal stonden
hun paarden en voedselvoorraden.
Mijn vader had op het land, bij de
boerderij, een bietenkuil. De Duitsers wisten daarvan. Op een ochtend ging mijn vader er heen en
zag een handgranaat bij de kuil
liggen. Hij schrok daar hevig van
en liet het er niet bij zitten.

Tweede Wereldoorlog
Het gesprek komt als snel op de
Tweede Wereldoorlog. Co heeft er
nog veel herinneringen aan. Het
ene na het andere verhaal of anekdote passeert de revue. Het was
ook een foto uit de oorlogstijd die
voor hem aanleiding was te reage-

HERINNERINGEN AAN
ANDEL (vervolg)
Hij ging naar de commandant en
vertelde hem dat hij moest meekomen. Hij liet hem de afgestelde
granaat zien. En die liet het er niet
bij zitten. Hij is er achter gekomen
welke soldaat dit gedaan had om
hem vervolgens te straffen. Want
de soldaten mochten degenen bij
wie ze in huis waren niet lastig vallen. Als straf moest de soldaat
gaan tijgeren door de boomgaard,
niet ver van ons huis waar nu zo
ongeveer de Langenhof is. En terwijl hij dat deed, moesten andere
soldaten, zijn maten dus, over hem
heen schieten. Wat zal hij bang zijn
geweest.”
Evacueren
In januari 1945 moesten de inwoners van het Benedeneind (NeerAndel) evacueren. Uiterlijk 16 januari moesten ze weg zijn. Co Jansen
kan het zich nog als de dag van
gisteren herinneren. “We moesten
naar Gelderland, werd ons gezegd.
We hadden een kar waarop ook de
spullen van onze buren Gert
Schouten en Jan van der Vliet
stonden. Ook opoe met haar hoge
leeftijd moest mee. Frits Klein Obbink, de onderduiker, was er niet
bij. Hij was al teruggegaan naar
huis in Utrecht. Hij had heimwee.
Ook Rien Schouten, de kruidenier
van de Voorstraat (nu Julianastraat), was er met zijn kar en hit
bij. Op een gegeven moment hebben we opoe overgezet op zijn kar
waar ze een plekje op de bok
kreeg. Ter hoogte van de Sluisdijk
stond een Duitser. Rien wilde he-

lemaal niet naar Gelderland, maar
naar Rijswijk waar hij een adresje
had. Met een pakje boter kocht hij
de Duitser om en wij dus de andere
kant op, richting Rijswijk. Daar
hebben wij een nachtje geslapen
om vervolgens door te gaan naar
Oudendijk, waar we onderdak kregen. Ik ben wel een paar keer stiekem terug geweest naar Andel en
verbleef dan bij de zonen van timmerman Janus Smits, schuin tegenover ons aan de Hoofdgraaf.
Omdat die in de werkplaats eventueel doodskisten moesten maken
voor de Duitsers waren die achter
gebleven. Na de bevrijding, toen
we weer thuis waren, zijn we weken aan het werk geweest om ons
huis schoon te maken. Er was ook
van alles gestolen en de paarden
waren weg, gevorderd. We vonden
nog wel de elektrische wasmachine
terug die we bij Ai Tankens hadden
gekocht en die ook gebruikt werd
om melk te karnen. Dat ging sneller. Mijn vader had hem verstopt in
de mestput.”
Co raakt niet uitgepraat, en al helemaal niet als er foto’s bij komen.
Over de oorlog en het Andel van
zijn jeugd. “Ik heb het er ontzettend
naar mijn zin gehad. Veel plezier
gehad ook.” In 1958 trouwt hij met
Ria Lagendijk, verpleegster, een
geboren Rotterdamse, slachtoffer
van het bombardement op de stad.
Zij was graag in Andel. “Als ik vrij
was, was ik er.”

Goede herinneringen aan de Neude.

SPARTA ‘30
Kom ook en beleef een leuke
middag
met
vrienden
en
vriendinnen!
In plaats van een voetbal clinic
organiseert de Jeugdcommissie
van Sparta '30 op vrijdag 25 oktober 2019 van 13:00 tot 15:00 uur
een spellenmiddag voor alle basisschoolkinderen. Toegang is gratis.
Kom jij ook? Het beloofd een hele
leuke middag te worden die je niet
wil missen! Dus geef je snel op.
Stuur een mail naar esmeraldanieuwenhuizen@gmail.com. Opgeven kan tot uiterlijk 18 oktober.
Tot 25 oktober !!
Jeugdcommissie Sparta ‘30
Esmeralda Nieuwenhuizen

Burendag 2019
Op 28 september was weer de
jaarlijkse burendag in De Notenhoff. Bijna 100 personen gaven
gehoor aan de oproep. Diverse
sponsoren zoals De Spar (brood),
Joost de Fijter (beleg), Dammers
Veen (eieren), G. Goemaat (tent),
Zorgplein Maaswaarden en de
Dorpsraad zorgden voor een geslaagde morgen, bijgestaan door
vrijwilligers in de bediening.
Informatieavond uw kind en
drugs
Op 3 oktober is er een informatieavond gehouden in ’t Buitenhoff
over “uw kind en drugs”. Een belangrijk onderwerp omdat dit onderwerp ook in Andel speelt. Preventie is een belangrijk middel om
dit verschijnsel tegen te gaan. Niet
genoeg kan er op gewezen worden
dat het gebruik van drugs levensbedreigend is.
Glasvezel in de kern Andel
2 oktober hebben we gesproken
met dhr. Scharenborg van Glasve

VAKANTIE BIJBEL CLUB

Burendag 2019 – De Notenhoff

DORPSRAAD ANDEL
(vervolg)
zel Buitenaf. Zij willen in de eerste
fase in 3 of 4 kernen van de gemeente Altena glasvezel promoten,
Andel behoort bij de eerste gegadigden. De inzet is om in goede
samenwerking met Andel en zijn
inwoners te zorgen dat ook de digitale toekomst er goed uitziet voor
het dorp, inwoners en bedrijven.
Wordt vervolgd.
Bestuursvergadering
Op 10 oktober hebben we na lange
tijd weer een bestuursvergadering
gehouden waarin we onze onderwerpen besproken hebben die we
via een presentatie aan 2 gebiedsregisseurs hebben laten zien. Dhr.
Emile Dijkstra is ons aanspreekpunt en heeft dit overgenomen van
Claran Wielenga, ons vertrouwd
gezicht. Wij hebben er alle vertrouwen in dat er nu iets gaat gebeuren al is het maar vast op kleine
schaal met lopende onderwerpen
zoals:
 een verkeersspiegel kruising
Kammetweg/Middenweg i.v.m. de
gevaarlijke kruising,
 nieuw blad op de picknicktafel bij
de toren,
 aanduiding verzamelgraf kerkhof
Neer-Andelseweg,
 stenen dorpspomp,
 extra jeu de boulesbaan.

Maar onze hoofdonderwerpen blijven toch:
 Rondje Zwembad,
 herinrichting Dr. Oosteromstraat
met benutten grasveldje achter
Woord en Daad met parkeerplaatsen,
 dichtstraten van grindperkjes leilinden of een ander alternatief.
Snelheid en trillingen
Bewoners van De Hoofdgraaf,
Emmastraat en de Burg. v.d.
Schansstraat klagen terecht over te
hard rijdend verkeer. Een bezoek
van bewoners uit de Hoofdgraaf
aan de gemeente heeft weinig of
niets opgeleverd. Als Dorpsraad
gaan wij ons best doen om onze
aangewezen kern wethouder dhr.
Tanis te overtuigen van de noodzaak om deze burgerinitiatieven
kracht bij te zetten.
Bouwen in Andel
Gelukkig op tijd begonnen met het
bouwen van De Bloesemhoff en de
appartementen. Het zal je maar
gebeuren dat het uitgesteld zou
worden door het stikstofprobleem.
En op de Bronkhorst die al ruim
voor de crisis gepland stond om vol
gebouwd te worden. En hoe loopt
het nu af met de plannen van dhr.
Zijlstra en Van Giessen? Je weet
het maar nooit hier in Nederland,
terwijl alles floreert met een uitermate goed draaiende economie.
Namens Dorpsraad Andel
Frans Sterrenburg

Over een paar weken is het weer
een drukke dag in Andel. De Vakantie Bijbel Club opent in De Ark
op 23 oktober weer haar deuren
voor een mooie dag waarop alle
kinderen uit Andel en omgeving
van harte uitgenodigd zijn. Het
thema is dit jaar 'Steenrijk, Schatrijk'. De kinderen komen op bezoek
in een museum en gaan de onthulling van een museumstuk meemaken.
's Avonds sluiten we de dag af in
de Gereformeerde Kerk 'De Voorhof' met een voorstelling ‘De rode
draad van Gods liefde’ van Willemijn de Weerd. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom.
Inloop is vanaf 18.30 de voorstelling begint om 19.00 uur.
Opgeven voor de Vakantie Bijbel
Club kan via
jeugdwerk@hervormdandel.nl
en de kosten voor deze dag zijn
€ 2.50 per kind.
Annelien Bouman

KINDERDIENST
Op 27 oktober a.s. om 17:00 uur
wordt er en kinderdienst gehouden
in de Hervormde Kerk in Andel,
door ds. Bart Ouwehand. Het thema is 'Schatrijk' en de dienst is een
afsluiting van de Vakantie Bijbel
Club. Er is crèche voor de jongsten!
Anetta Scheurwater
Mariska de Groot

COLLECTE KWF
De collecte voor de KWF heeft in
Andel het prachtige bedrag van €
1446,68 opgebracht. Ruim € 50,meer dan vorig jaar.
Wat was ik blij met de vele collectanten die weer op pad gingen.
Hartelijk bedankt iedereen. Heel
veel mensen collecteren al jaren
voor dit goede doel en tegenwoordig is collecteren vaak niet het
leukste werk. Ook alle gevers hartelijk dank, want door u is dit prachtige bedrag opgehaald. Nogmaals
iedereen bedankt.
Annie Smits

Ludieke acties voor stoptober
Rokers sluiten zich dagen op voor
Stoptober.
Vijftig rokers laten zich de eerste
vijf dagen van oktober opsluiten in
een huis in Vinkeveen. Samen proberen ze van hun rookverslaving af
te komen. De deelnemers krijgen
elke dag coaching, afleiding door
sport en beweging, entertainment
en verschillende workshops.
De actie is onderdeel van de landelijke stopactie Stoptober, waarbij

deelnemers vanaf 1 oktober geen
sigaret meer proberen aan te raken. Initiatiefnemers zijn onder
meer KWF Kankerbestrijding, de
Hartstichting en het Longfonds.
Op maandagmiddag 30 september
rookten de deelnemers hun laatste
sigaret.
Hun
ervaringen
in het
Stoptoberhuis
zijn via livestreams en dagelijkse
uitzendingen op www.stoptober.tv
te volgen. Dit is dit jaar het meest
in het oog springende project.

 U stopt samen met heel veel

Wat kunt u hiermee?
De rokers onder u hebben dit vast
allemaal wel eens gehoord:
“Ik adviseer u (gezien uw klachten)
dringend om te stoppen met roken”.
Toch is dit lastig….ondanks dat we
allemaal weten dat roken niet goed
is.
Stoptober is in het leven geroepen
om makkelijker te stoppen met roken omdat je het samen doet en je
op meerder fronten ondersteuning
kan ontvangen.

Voor (medische) ondersteuning
kunt u ook altijd aankloppen bij de
huisarts(ondersteuner). Deze kunnen met meerdere middelen helpen
om het stoppen makkelijker te maken. Voor (fysieke) ondersteuning
kunt u terecht bij ons terecht. Longtraining is onze specialiteit

Voordelen van Stoptober: 28
dagen niet roken
Als positieve en unieke elementen
van Stoptober kunt u noemen:
 U kunt uitproberen hoe het
rookvrij zijn bevalt

andere rokers en dat maakt uit!
 Het gaat om stoppen voor 28
dagen en niet voor de 'eeuwigheid'
 70% van de Stoptober deelnemers heeft Stoptober in 2016 volgehouden en niet gerookt. Daarnaast is 52% van de deelnemers
zelfs na drie maanden nog gestopt
met roken.
 U ontvangt heel veel steun via
de vernieuwde Stoptober app, met
community functie. Stoppers kunnen steun krijgen van de omgeving
(bijvoorbeeld hun voetbalteam),
kunnen bijhouden hoe lang zij gestopt zijn en kunnen uitrekenen wat
het aan geld en gezondheidswinst
heeft opgeleverd.


SAMEN gaat het echt makkelijker!!!

Vrij naar Trimbos instituut
UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ :
6 NOVEMBER 2019

ORANJEVERENIGING
JULIANA
Website Ael ontmoet Ael
Nu de temperatuur weer omlaag
gaat en de avonden langer worden
willen wij weer aandacht vragen
voor onze website Ael ontmoet Ael.
Afgelopen zomer zijn er weer honderden foto’s toegevoegd aan het
‘Aelse archief’ die de moeite van
het bekijken zeker waard zijn.
Daarnaast hebben we weer gesprekken gevoerd met diverse
(oud) inwoners van Andel die via
de site bij ons terecht zijn gekomen. Ondertussen staat de teller
op ruim 22.000 foto’s!!
Naast het bekijken van de foto’s
willen wij uw medewerking vragen
om het archief verder aan te vullen
met informatie die betrekking heeft
op een foto. Onderaan elke foto
vindt u een tekst vak waar u informatie over de desbetreffende foto
in kunt vullen. Na het invullen drukt
u op de ‘verzenden’ knop en wordt
de info (na een dag) toegevoegd

onder de foto. Het aanvullen van
de informatie is erg belangrijk omdat er steeds minder mensen zijn
die weten wat op de (vaak oudere)
foto’s staat.
Daarnaast willen wij héél graag uw
foto’s scannen om deze toe te voegen aan het archief. Alles wat met
Andel te maken heeft is interessant, want hoe meer foto’s we krijgen, hoe completer ‘het verhaal’
wordt. We komen graag naar u toe
om ze op te halen en ze worden
nadat we ze gescand hebben, weer
bij u terug gebracht. Daarnaast is
het mogelijk om zelf foto’s te
uploaden naar de site.
Wilt u de foto’s met ons delen,
neem dan contact op met Wout van
Brakel, Kerkstraat 24 of met één
van onze bestuursleden of stuur
een
mailtje
naar
info@ovjuliana.nl. We willen nogmaals benadrukken dat echt alle
foto’s welkom zijn die betrekking
hebben op Andel!!

De website van Ael ontmoet Ael
kunt u vinden www.ael-ontmoetael.nl. Omdat de site vanwege
privacy redenen beschermd is met
een wachtwoord moet u eerst inloggen door rechts bovenin te gaan
naar ‘Administratie’ en daar vervolgens Andel en 2019 in te vullen.
Terugblik Reuring in de straat
Op vrijdag 20 september jl. zijn we
met het bestuur door het dorp gegaan met een ledenwerfactie. Een
groot aantal huishoudens is (nog)
geen lid van onze vereniging en wij
vonden het eens tijd om deze huishoudens een bezoekje te brengen
en te overtuigen lid te worden van
onze vereniging. We hebben bij
een groot aantal mensen aangebeld en een gesprek gehad met
bewoners. Of u heeft een inschrijfformulier in de brievenbus gekregen.
Bent u nog geen lid? En wilt u dit
alsnog worden? U kunt u aanmelden via onze website of een mail
met uw gegevens (naam gezinsleden, adres, postcode, woonplaats

ORANJEVERENIGING
JULIANA (vervolg)
en geboortedatum) sturen naar
w.steenhoven1@kpnplanet.nl. U
wordt lid per huishouden, dus een
lidmaatschap
geldt
per
gezin/huisadres. Een lidmaatschap
kost € 15,- per jaar via automatische incasso. Dit e-mailadres kunt
u tevens gebruiken om wijzigingen
door te geven m.b.t. de ledenadministratie.
Terugblik MusicAel ‘Songs of the
world’
Het thema van MusicAel van dit
jaar was “Songs of the world”. Op
zaterdag 28 september hebben wij
wederom een prachtige muzikale
avond gehad. Franse medley,
Queen, Guus Meeuwis en de Efteling. Viool en gitaar. Alles kwam
voorbij deze avond. Het Andels
Fanfare Corps onder leiding van
dirigent Twan Dubbers, Nadia de
Cloe uit Genderen en Diederick
Ensinck bekend van theater zorgden dit jaar voor kippenvel en een
mooie muzikale samenwerking. Het
niveau was ongekend hoog en de
bezoekers genoten met volle teugen. We kijken terug op een zeer
geslaagde avond en ook volgend
jaar zullen wij terugkomen met MusicAel. MusicAel 2019 is nu terug te
kijken op Youtube.
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 eventueel 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, kunt u ons email adres
gebruiken, info@ovjuliana.nl. Wij
zullen dan z.s.m. contact met u
opnemen.
Activiteiten 2019
Kerstbingo, woensdag 11 december, 20.00 uur in ‘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
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. En uiteraard mag het
vuurwerk niet ontbreken.
U bent vanaf
00.30 uur welkom bij de
showroom bij
van Willegen in
de Gezetstraat.
Neem uw familie, vrienden en
gasten mee en
geniet samen
van een knallende opening
van 2020!
Like
onze
Facebookpagi-

na Oranjevereniging Juliana en
volg ons op Instagram om zo op de
hoogte te blijven van de laatste
nieuwtjes en evenementen door
ons georganiseerd. 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

DANKDAGKINDERDIENST 2019
Woensdag 6 november is het
Dankdag voor gewas en arbeid.
Basisschool ‘De Zaaier’, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde
Kerk werken samen aan het thema:
‘Goed bericht!’. Deze keer staan
we stil bij de geschiedenis van het
beleg en de bevrijding van Samaria
(2 Koningen 7). God laat Zijn macht
en Zijn goedheid zien. Hij zorgt
voor genoeg voedsel en in dat gebeuren krijgen vier melaatse mannen een bijzondere rol. Zij mogen
het goede bericht delen. Op deze
Dankdag mogen wij ons met de
kinderen verwonderen over de
goedheid van God!
Let op! De kinderdienst wordt niet
’s middags om 14.00 uur, maar ’s
morgens om 11.30 uur gehouden.
Op deze manier kunnen álle basisschoolkinderen én leerkrachten in
de dienst aanwezig zijn. Ook ouders zijn van harte welkom. De
dienst wordt deze keer gehouden
in de Geref. Kerk.
Mariska de Groot

Als
PCOBafd. Andel zijn
we in september gestart met een dagreisje
naar het Westland. We brachten
een bezoek aan het Westland museum, waarin een veiling is opgenomen en mochten daar zelf mee
bieden. Na een rondvaart door de
grachten van Naaldwijk, langs vele
kassen en prachtige huizen zijn we
naar Hoek van Holland gegaan.
Daar stond een heerlijk diner voor
ons klaar met uitzicht op de Maasvlakte en toegang tot de havens
van Rotterdam.
Voor het komende seizoen hebben
we weer diverse onderwerpen geselecteerd voor onze middagen, we
hebben geprobeerd er een variatie
in te brengen met informatieve en
ontspannende onderwerpen.
Vanaf de 2e woensdag in oktober
zullen we onze ledenmiddagen
weer houden in De Schutskooi. De
eerstvolgende middag is op 9 oktober en Ds. G. Lock komt ons vertel-

len en laten zien hoe Rembrandt
van Rijn de bijbel in beeld heeft
gebracht.
Voor de middag in november hebben we onze dorpsgenoot Teunie
Crielaard bereid gevonden om ons
te komen vertellen over de reis die
zij samen met haar man Huib heeft
gemaakt door Afrika.
De middag wordt gehouden op 13
november en begint om 14.30 uur
en duurt tot 16.30 uur. Vanaf 14.00
uur is de koffie klaar, u bent van
harte welkom.
Hierbij een paar onderwerpen die
voor u als senioren van belang
kunnen zijn.
KBO-PCOB LANCEERT HULPPUNT LANGE WACHTTIJD CBR
en gaat mensen die in de problemen komen met hun rijbewijskeuring helpen. Via een speciaal hulppunt kunnen senioren zich melden.
KBO-PCOB brengt hun kwestie
dan onder de aandacht van het
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om de procedure
te bespoedigen. Door de lange
wachttijden bij het CBR dreigen

veel senioren in de knel te komen
bij het verlengen van hun rijbewijs.
Met dit hulppunt kunnen we onze
leden én het CBR van dienst zijn.
Tijdig gestart Het hulppunt lange
wachttijd CBR is voor mensen die
door de lange verlengprocedure in
de knel dreigen te raken met de
geldigheidsduur van hun rijbewijs.
Wie tijdig is gestart met het indienen van de gezondheidsverklaring
en nu al langer dan zes maanden
wacht, kan zich melden bij KBOPCOB. Via een formulier op de
website kunnen de benodigde gegevens worden ingestuurd. Gericht
helpen KBO-PCOB brengt deze
knelgevallen onder de aandacht bij
het CBR. We vragen hen de procedure te versnellen of aandacht te
besteden aan deze melding. Het
CBR is blij met onze hulp en kan
vaak gericht handelen, omdat duidelijk is waar in de enorme stapel
gezocht moet worden. Het CBR
geeft op dit moment al voorrang
aan mensen van wie de documenten het eerst verlopen. De verwachting is dat nog zeker tot eind

PCOB (vervolg)
dit jaar met dit zogeheten ‘prioriteren op afloopdatum’ gewerkt moet
worden. Bron: website: KBO-PCOB
In de afgelopen maanden zijn we
als seniorenorganisaties binnen
Altena ons gaan oriënteren om een
platform op te richten voor belangenbehartiging in Altena. Hiervoor
is contact geweest met wethouder
Jorritsma die senioren beleid in
haar portefeuille heeft. We houden
u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied. Voor meer informatie kunt u terecht bij Adri van
Breugel-van
Andel,
voorzitter
PCOB-afd. Andel.
Adri van Breugel

Juli 2019 (reis Wilma van Andel)
Een ander bijzonder hoogtepunt
was de ‘prayersday’ in school. Alle
kinderen van groep acht stonden
een hele dag in de belangstelling.
Medio oktober doet men examen,
maar alle ouders/voogden/familie
waren op nu op school. Het was
een bonte en kleurrijke dag. Veel
ouders dragen nog de traditionele
Masai kleding en men was op het
mooist uitgedost. Ook voor de
school is het een bijzonder moment
en de leerkrachten hadden ook
allemaal een mooi overhemd of
jurk aan in Masai style. Gaaf! Zelf
was ik blij dat ik een paar hakken
mee had genomen voor deze speciale gelegenheid.

Wel zo’n 250 mensen kwamen aan
op school. De kinderen kregen een
sjerp aan en een leuk ‘geslaagden’
hoedje met kwastje en ze werden
opgesteld in een rij aan de ene
kant de jongens en de andere kant
de meisjes. Onder Keniaanse muziek liepen we naar de dininghal
voor het officiële gedeelte. Bijzonder trots was de hoofdmeester dat
ik naast zijn zijde liep, deze Mzungu. Haha. De dininghal zat helemaal vol. Eerst was er de pastor
om de kinderen te zegenen, daarna
speeches van diverse geledingen.
Ik heb namens de stichting hen
veel succes gewenst. Na het officiele gedeelte werden alle kinderen
rijkelijk versierd met kleurrijke slingers en een mooie sjerp. Daarna
was er ontspanning en werd er
heerlijk ontspannen gedanst op
Keniaanse muziek met de kinderen. Mooi om hiervan getuige te
mogen zijn. Ik heb heel wat ouders
gesproken. Onze kleine stichting is
in de wijde omtrek bekend en nu
konden ze deze Mzungu (blanke)
in het echt ontmoeten. Wat een
ervaring was het en ook heb ik
veelvuldig de foto van Kees laten
zien. We doen het immers samen!
We hebben een nieuw doel dit jaar:
HEKWERK om het schoolterrein.
Dit is nodig om de kinderen een
veilige plek te bieden en de dieren
buiten het schoolterrein te houden.
Hiervoor houden wij als stichting
een collecte in Andel. Van 14-19
oktober collecteren wij voor dit
doel. Wij hopen dat u iets voor ons
mooie werk over hebt en bedanken
u voor uw bijdrage.
Stichting Olopikidong’oe
Kees van der Linden
Wilma van Andel-Groenenberg

OPROEP
Al 21 jaar heb ik met veel liefde de
collecte voor de KWF in Andel georganiseerd.
Nu lijkt mij het moment gekomen
om het stokje aan iemand anders
over te dragen. Daarom……. Is er
iemand in Andel die het organiseren van deze collecte van mij wil
overnemen?? Het zou erg jammer
zijn als dit niet meer door kan gaan.
Zeker gezien de goede opbrengst
ieder jaar.
En…. Tegenwoordig hebben we
allemaal wel mensen in onze omgeving/familie die met deze vreselijke ziekte te maken hebben.
Misschien wilt u er even over nadenken? Of misschien wilt u het
met 2 personen organiseren?
Neem dan a.u.b. contact met mij
op. Bij voorbaat mijn dank.
Annie Smits.
Tel. 0183 442119

START CURSUS EHBO in
ANDEL
Het overvalt je altijd: iemand die
naast je bewusteloos neervalt, of
een ongeluk dat voor je ogen gebeurt waarbij gewonden vallen.
Heb jij dan enig idee wat je moet
doen? Met de juiste handelingen
red je levens en voorkom je erger.
In en rond het huis, maar ook op de
werkvloer, op school of bij je sportclub. EHBO-kennis is voor iedereen van levensbelang.
In oktober start er een nieuwe
cursus EHBO inclusief AED. In 12
lesavonden van 2 uur leer je alles
wat nodig is om mensen te kunnen

EHBO, afd. Andel (vervolg)

matie met AED volledig vergoeden?

helpen bij grote en kleine ongevallen. Je leert wat moet worden gedaan, maar ook wat je juist niet
moet doen als je eerst hulp verleent. De lesavonden zijn op donderdagavond en starten steeds
om 20.00 uur in Hervormd Centrum “De Ark”, Burg. v.d.
Schansstraat 51 in Andel.
Deelname aan deze cursus kost
€ 150,00. Daarvoor krijg je een
lesboek, oefenmateriaal, AEDopleiding, reanimatie en verbandleer en neem je deel aan het examen voor het officieel erkende diploma. Na deze cursus pak je vol
zelfvertrouwen de verbandkoffer of
AED om hulp te verlenen. Inschrijven kan tot en met 14 oktober
2019.
EHBO is niet alleen voor volwassen personen. Hoe eerder jij je
diploma haalt des te eerder kun je
hulp bieden aan omstanders. Voor
meer informatie kun je vrijblijvend
contact opnemen met Mariska
Kwetters, telefoon 06-20343524 of
per
e-mail:
ehboandel@gmail.com
Wist je dat veel zorgverzekeraars
de cursus EHBO, inclusief reani-

STICHTING SPORT EN
SPEL
Stichting Sport en Spel Gehandicapten zoekt vrijwilliger.
Wie houdt er van muziek of sport,
maar hoeft er niet direct zelf fanatiek mee bezig te zijn? Dan is dit
een prachtige mogelijkheid! Wij
zoeken nl. dringend mensen ter
ondersteuning bij onderstaande
activiteiten voor mensen met een
verstandelijke beperking:
1. De ACTIVO-BAND
Deze muziekgroep bestaat uit ca.
30 leden. Men speelt op keyboards, orgels, verschillende soorten slagwerk, etc. Een aantal (vnl.
keyboard-) spelers heeft iemand
naast zich nodig die de noten in het
muziekstuk aanwijst tijdens het

spelen. Deze noten staan in kleuren aangegeven in de muziek en
op de keyboards. Uitgebreide kennis van muziek is niet nodig; enige
basiskennis is wel handig. Er wordt
elke zaterdagmiddag gerepeteerd
in ’t Buitenhoff in Andel, van 14.4516.00 uur. Lijkt het u/jou leuk om
ons te komen helpen? Heel graag
en ook met 1 x per 2, 3 of 4 weken
zijn we erg geholpen! Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Marion Kant, tel. 06-47036691
(na 18.00 uur), of per mail: activoband@stichtingsportenspel.nl
2. Zwemclub de Woelwaters
Deze club zoekt vrijwilligers/mee
zwemmers om met de deelnemers
op een gezellige en ontspannen
manier in het water bezig te zijn. Er
wordt elke zaterdagochtend gezwommen in zwembad AquaAltena
in Andel van 10.15-11.15 uur. Ook
hier geldt: als elke week niet lukt,
zijn we ook heel blij met 1 x per 2,
3 of 4 weken!
Voor meer informatie: Annelies
Schouten, tel. 0416-351978 of mail:
woelwaters@stichtingsportenspel.nl

3. Fysiofitness De Sportclub
Deze sporters zijn elke woensdagavond bezig onder leiding van een
sportcoach. Er wordt o.a. geoefend
met gewichten, op een loopband of

STICHTING SPORT EN
SPEL (vervolg)
fiets. Er zijn 2 groepen: de eerste
groep is bezig van 18.30-19.30 uur
en de tweede van 19.30-20.30 uur
in de bewegingszaal van het Activiteitencentrum van Het Rietveld,
Munnikenland 122 in Sleeuwijk.
Ook hier zijn vrijwilligers onmisbaar
en kan overlegd worden hoe vaak
men per maand aanwezig kan zijn
(meestal 1 uur per avond). Meer
informatie: Annelies Schouten, tel.
0416-351978 of mail: sportclub@stichtingsportenspel.nl
We hopen op veel reacties, want
zonder inzet van vrijwilligers zijn
deze activiteiten niet mogelijk! Op
www.stichtingsportenspel.nl
leest u meer over onze stichting.
Adri van Breugel

Zaterdag 9 november 2019 viert
koor “Van alles Wâ” haar 15 jarig
jubileum met een gezellig concert
waar we met elkaar zingen, maar
waar natuurlijk ook geluisterd kan
worden.

Op de jubileumavond
hebben we als gasten
Muiterij “Kantje Boord”.

Een lichtelijk eigenzinnig shantykoor uit het Brabantse Dussen.
Onze Muiters komen uit het Land
van Heusden en Altena en De
Langstraat. Het repertoire bestaat
uit Ierse, Schotse, Engelse, Duitse
en Nederlandse shanties. Driestemmig gezongen met een lach
en een traan. Over verre kusten en
verloren liefdes.
Locatie; ’t Buitenhoff, Buitenlaan
1 in Andel. Aanvang is 20.00.uur
en de zaal is open om 19.45 uur.
Belangrijk punt: de toegang is
gratis.
15 Jaar geleden besloten een aantal ondernemers een koor te starten waar lekker, maar ook op een
ontspannen manier Nederlandstalige liedjes gezongen zouden gaan
worden. In het begin was dat ook
zo, maar zo langzamerhand kwamen er meertalige liedjes bij en
inmiddels zingen we echt “Van alles Wâ”. De meezingers zitten nog
steeds in het repertoire, maar ook
luisterliedjes en popsongs. Misschien een idee voor als je op het
punt staat ergens te willen gaan
zingen, kom luisteren zaterdag 9
november en misschien kunnen we
je dan verwelkomen op ons koor.
We rekenen op een zaal vol en
laten ons onderdompelen in de
gastvrijheid van de uitbaters van ’t
Buitenhoff , maar ook van het koor.
Namens het koor
Ria van der Linden-Verhoeven.

ANDELS FANFARE
CORPS
Nieuwe dirigent
Na
een
periode
met
enkele
(interim)d
irigenten
wisselingen is AFC trots te mogen
aankondigen dat vanaf 4 november
2019 een nieuwe dirigent het orkest gaat leiden: Pieter Vandermeiren. Pieter begon op negenjarige
leeftijd met muziek in de muziekschool van Sint-Niklaas. Daar heeft
hij vier jaar trompet gestudeerd,
later schakelde hij over naar trombone. Pieter vervolgt zijn muzikale
carrière met een opleiding aan het
conservatorium. Daar behaalde
Pieter een master uitvoerend musicus als trombonist. Vervolgens is
Pieter naar het conservatorium van
Tilburg gegaan en behaalde hij
daar zijn master HAFA-directie.
Pieter is musicus geweest in professionele orkesten in het binnenen buitenland, o.a. het Nationaal
Orkest, Brussels Philharmonic, de
Vlaamse Opera en het Symfonieorkest van Vlaanderen. Op dit moment is Pieter freelance trombonist
en dirigent bij verschillende orkes-

ANDELS FANFARE
CORPS (vervolg)
ten en vanaf 4 november ook dirigent bij Andels Fanfare Corps. AFC
kijkt erg uit naar de samenwerking
met Pieter als onze nieuwe dirigent. Samen gaan we AFC naar
een hoger muzikaal niveau brengen.
Het eerste concert waar u Pieter
samen met het Andels Fanfare
Corps in actie zal kunnen zien is
tijdens het nieuwjaarsconcert op 1
januari.

orkesten is een mooi te beoordelen
stuk gekozen waar de leden op dit
moment hard aan het repeteren
zijn. Het streekfestival zal dit jaar
plaatsvinden in de Tavenu in Nieuwendijk. Het jeugdorkest zal rond
10:50 uur spelen en het grote orkest speelt rond 17:15 uur onder
begeleiding van Twan Dubbers.
Het Altena Streekfestival vindt
plaats op zaterdag 2 november.

Nieuwe voorzitter
Tijdens de ledenvergadering hebben we een bestuursverkiezing
gehouden voor de functie van
voorzitter van AFC. Hieruit is voortgekomen dat Ton Weenk onze
nieuwe voorzitter is geworden. U
kunt Ton kennen van het vele vrijwilligerswerk achter de bar bij AFC
activiteiten zoals de Aelse Dag. Wij
verwelkomen Ton met open armen
en kijken uit naar de samenwerking.
Concert 19 oktober
19 oktober vindt er een concert
plaats waarbij drie orkesten voor u
zullen spelen. Voor alle drie de
orkesten is dit een try-out concert
voor een project of wedstrijd waar
zij naartoe aan het werken zijn de
afgelopen periode. Het belooft een
mooie avond te worden!
Jeugdfanfare Altena o.l.v. Ron van
Vuuren. Voor JA is dit een try-out
voor Survento.
Fanfare Prins Hendrik Aalst o.l.v.
Wolbert Baars. Voor Fanfare prins
Hendrik is dit een try-out voor het
concertconcours van de BBM in
Veldhoven waar zij deel aan nemen.
Andels Fanfare Corps o.l.v. Twan
Dubbers. Voor AFC is dit een tryout voor het Streekfestival.
Locatie `t Rondeel Woudrichem
Aanvang 20:00 uur
Toegang Gratis
Altena Streekfestival
Andels Fanfare Corps is begonnen
met de voorbereidingen voor het
Altena Streekfestival. Hier zal zowel het jeugd- als het groot orkest
dit jaar aan mee doen. Voor beide

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
De week van de stroopwafel
De najaar actie van het jeugdorkest
zal dit jaar bestaan uit de verkoop
van stroopwafels. De actie zal lopen van 14 oktober – 21 oktober. In
deze week gaan alle jeugdleden
stroopwafels verkopen in Andel. U
kunt ook de stroopwafels online
bestellen door een mailtje te sturen
naar
jeugdorkest@andelsfanfarecorps.nl

Darttoernooi Open Andel
8 november vindt het darttoernooi
weer plaats! U kunt zich inschrijven
als koppel of gezellig een drankje
komen doen. Het belooft een
avond vol gezelligheid te worden.
Georganiseerd door Brutus Darts in
samenwerking met AFC.
De grote HELP-AFC-DE-WINTERDOOR clubactie

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!
Zie onder
Marit van der Ham

