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C O L O F O N : 
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DORPSBLAD ANDEL wordt uitge-
geven onder auspiciën van Onder-
nemersvereniging “De Linden” te 
Andel. Maandelijks verschijnt Aktu-
Ael, alleen de maanden juli en 
augustus verschijnt het dorpsblad 
niet. Aktu-Ael wordt verspreid in 
Andel en wordt toegezonden aan 
belanghebbenden. De redactie is 
niet verantwoordelijk voor de in-
houd. Overnemen van teksten uit 
dit blad is toegestaan. 
 
 
Redactie:  
Kees en Ria van der Linden,  
Abraham Kuyperstraat 28,  
4281 ME ANDEL,  
tel. 0183-449304 / 06-53945404 
 
 
Bankrekening:  
NL17 RABO 03415 19 677 
Ondernemersvereniging  
De Linden, t.n.v. Dorpsblad Andel. 
 

Kopij plaatsing is vrij voor iedereen, 
behoudens degene die enig com-
mercieel belang dient. De redactie 
mag kopij weigeren, zonder opgaaf 
van redenen. 
 
Adverteren is toegestaan voor alle 
ondernemers uit Andel. Elders ge-
vestigde ondernemers kunnen 
eveneens adverteren, zij mogen in 
geen concurrentieverhouding staan 
met Andelse ondernemers.  
Advertenties dienen zoveel moge-
lijk druk klaar aangeleverd te wor-
den.  
 
Teksten dienen getypt, of via email 
aangeleverd te worden. 
c.vanderlinden@hetnet.nl 
 
Tarieven advertenties in Euro’s  
per uitgave 
 
Formaat    10x        5x         1x-4x 
1/1 A4     132,50   140,-      147,50 
 ¾  A4     102,50   110,-      117,50  
 ½  A4       80,-        87,50     95,- 
1/3 A4       64,-        71,50     79,-  
 ¼  A4       52,50     60,-        67,50 
1/8 A4       37,50     45,-        52,50  
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AKTU-AEL 
 

‘Vrienden va Aktu-Ael’ 
19 

Seizoen 2021 - 2022 

 
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 2022 
 
Dit zijn de data voor het inleveren 
van de kopij in 2022. 
 

6 april 2022 
4 mei 2022 
8 juni 2021 

1 september 2022 
5 oktober 2022 

2 november 2022 
7 december 2022 

 
Kees en Ria van der Linden 
 
 
ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Dit jaar hebben weer heel veel 
mensen deel genomen aan onze 
einde jaar actie. 
Helaas kon er maar 1 winnaar zijn 
van de ballonvaart  
 
Dat is geworden mevrouw 
Nieuwkoop uit Veen (zie fot). 
 
Ze heeft beloofd om foto's te ma-
ken van haar tocht en wie weet 
vaart ze over Altena. 
 
Lindenbonnen:  
€ 50,- 
A. Westerlaken  
A. van Hemert 
 

 
€25,- 
fam. Crielaard - Andel 
mevrouw B. de Fijter 
A. Vos - Andel 
L. Brouwers - Genderen 
 
€ 10,- 
fam. Pelle - Andel 
fam. Verheij - Andel 
fam. Pullen 
I. Verhoeven - Andel 
J. Groenenberg - Andel 
fam. Millenaar - Andel 
mevr. E. de Vente - Andel 
M. Zijlmans - Andel 
de heer Kraaij - Andel 
A. de Fijter-van Veen -  Andel 
 
De bonnen Lindenbonnen krijgt u 
zo spoedig mogelijk.  
 
De corona maatregelen zijn weer 
voorbij en we hopen nu wel defini-
tief. Maar dat is niets in vergelij-

king met de vrijheidsbeperkingen 
zoals mensen nu in Oekraïne er-
varen. De gemeente Altena heeft 
een mail doen uitgaan dat ze 
meeleven met de mensen daar. 
Er zijn ondernemers in onze ge-
meente die nauwe contacten 
hebben met Oekraïne en oproe-
pen om contact te zoeken met de 
gemeente. Zover ons bekend zijn 
er geen leden van onze onderne-
mersvereniging die handel voeren 
met bedrijven daar. Maar het kan 
wel dat inwoners bij een bedrijf 
werken die dat wel heeft.  
 
De gemeente wil graag in contact 
komen met hen. We hebben dit 
ook op onze site geplaatst, maar 
daar kijkt u waarschijnlijk niet ie-
dere dag op. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf 
 



NOOT VAN DE REDACTIE 
 
Overal klinkt hoera geroep voor het 
feit dat zo ongeveer alles weer kan 
en mag. Dat is fijn na de pandemie 
die ons hele land en de hele wereld 
heeft geraakt en hopelijk kunnen 
we dag zeggen tegen Corona. 
Toch zijn nog veel mensen voor-
zichtig en dat is goed, want we 
hebben geleerd dat het zomaar 
weer anders kan. Aan de andere 
kant is er een vreselijke oorlog 
gaande en voor ons gevoel ver 
weg, maar daar kunnen we ons 
nog weleens in vergissen. Het 
nieuws, de krant, sociale media 
staan er bol van en de saamhorig-
heid is er weer. Veel acties worden 
er gestart voor inzameling van 
spullen voor de mensen in Oekra-
ine, dat is mooi om te zien en te 
horen, maar hopelijk is er snel een 
doorbraak met de gesprekken tus-
sen de landen, om een staakt het 
vuren. Veel onschuldige burgers 
zijn de dupe van deze waanzin van 
een dictator, ook in zijn eigen Rus-
land, maar zo te zien aan dat enge 
gezicht van Poetin, deert hem dat 
niet. Voor veel oudere onder ons 
zal dit weer veel herinneringen en 
emoties oproepen aan 75/80 jaar 
geleden. Laten we om elkaar heen 
staan en hopen en bidden dat dit 
mag stoppen. 
 
De verenigingen zijn weer volop 
bezig met het organiseren van 
evenementen enz. Ook Soli Deo 
Gloria heeft weer een dirigent en 
kunnen weer zingen, dat is heel fijn 
voor ze. Koor “Van alles Wâ” is nog 
steeds op zoek naar een dirigent, 
maar laat de moed niet zakken en 
probeert van alles om iemand te 
vinden. Mocht u/jij iemand weten 
die dit leuke koor wil leiden, meld 
het even bij de voorzitter Maria 
Hendrix of bij de redactie van dit 
blad. Ook de nieuwe Jeu de Boules 
vereniging “Onder de Toren” is nu 
officieel geworden. Van harte gefe-
liciteerd en wij wensen ze veel 
speel plezier. 
 
Er was ook verdrietig nieuws be-
treffende Andelse mensen, want op 
16 februari overleed een dag na 
haar 94ste verjaardag Ada Kraaij-
Kleinloog. Ada was getrouwd met 
Dirk Kraaij, telg uit de grote Kraaij 
familie. Ada en Dirk woonden jaren 

aan de Hoge Maasdijk, waar nu 
zoon Harry woont. Ada kwam uit 
Genderen maar toen ze trouwde 
werd ze Aelse. Ze kregen 7 kin-
deren,  maar verdriet is hun ook 
niet bespaard gebleven, want hun 
oudste dochter Lijske verongelukte 
in de polder. Dat doet veel met een 
gezin. Ada heeft jaren gewoond in 
een bejaarden woning, maar sinds 
een jaar woonde ze heel mooi in de 
Romboutshof, het nieuwe appar-
tementsgebouw aan de dr. Esse-
veldlaan en helaas was dat maar 
heel kort. Wij wensen de kinderen, 
kleinkinderen en familie sterkte en 
kracht.  
 
Op donderdag 24 februari overleed 
Adrie van Tilborg-Schouten op 73 
jarige leeftijd. Adrie was getrouwd 
met Leen van Tilborg, (Leen de 
slager) en zijn allebei geboren en 
getogen in Andel. Adrie verloor 
vorig jaar broer Marcel en Lodewijk 
al veel jaren eerder, allen waren 
bekende in het dorp. Adrie kreeg 
met Leen 4 kinderen, waarvan de 
tweeling Diana en Caroline veel 
zorg nodig hadden, maar daar zet-
te ze zich volledig voor in. Het ge-
zin woont aan de Hoofdgraaf al 
vele jaren en van daar uit zijn de 
kinderen uitgevlogen. De meisjes 
samen naar begeleid wonen in 
Werkendam waar ze het goed 
hebben. Nu moet Leen alleen ver-
der, met zijn familie gelukkig vlak-
bij. Wij wensen hen heel veel sterk-
te en kracht.  
 

Wat is het leven toch mooi, maar 
ook zo ontzettend onvoorspelbaar, 
dat lees je al in het stukje hier bo-
ven. De voorjaarsbollen komen uit 
de grond, teken van nieuw leven en 
op naar de lente. Tot nu toe is het 
niet echt winter geweest en dat is 
jammer voor de schaatsliefhebbers 
en de sneeuw pret voor de kin-
deren. Wat goed dat wij niets te 
zeggen hebben over het weer, 
want wat zou het dan toch stormen 
en waaien. Laten we dan maar 
tevreden zijn met ons leven in dit 
mooie land en beseffen dat wij hier 
onze vrijheid mogen koesteren en 
wensen dat dat voor de mensen in 
Oekraïne ook werkelijkheid gaat 
worden.  
 
Ria van der Linden-Verhoeven 
 
 
EET U MEE ! 
 
19 februari: Wat was het fijn dat het 
weer kon en wat was het gezellig! 
De ‘Chinees’ viel goed in de 
smaak! En we zagen weer veel 
'oude gezichten'. Voor herhaling 
vatbaar!  
 
De volgende datum is 19 maart; we 
hopen weer velen te mogen ver-
welkomen!  
Het menu is al samengesteld... het 
belooft weer wat...! We hopen weer 
veel mee-eters te zien. 
 
Marja, Hannie en Elly 



EVENEMENTEN KALENDER 
 
 
MAART 2022 
19  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
20  Geref. Kerk: Jeugddienst met  
      Corine Zonneberg.  
 
APRIL 2022 
  9  OV Juliana: Dorpsquiz 2022. 
  ?  OV Juliana: Koningsdag met kleine feestweek. 
24  Geref. Kerk: Jeugddienst - Hans Borghuis.  
26  OV Juliana: TENT=TENT feest. 
27  OV Juliana: Koningsdag. 
      Klokgelui, dorpsontbijt, aubade, versierde  
      fietsenoptocht, gezins-/groepsactiviteit, BBQ.  
28  OV Juliana: Bingo. 
29  OV Juliana: Feestavond. 
30  OV Juliana: ???? 
 
MEI 2022 
15  Geref. Kerk: Jeugddienst met Jacques Brunt.  
21  AFC: Slaatjesactie. 
21  AFC: Hafabra concert, organisatie Brassband  
      K&V Meeuwen. 
29-5 t/m 4-6 
      AFC: Anjercollecte Prins Bermhard  
      Cultuurfonds (online). 
 
 

 
 
JUNI 2022 
  4  AFC: Aelse dag. 
18  AFC: Jeugdmuziekdag Almkerk. 
 
JULI 2022 
  9  AFC: Concert in Wierden. 
 
SEPTEMBER 2022 
  3  OV Juliana: Pleinfeest. 
 
OKTOBER 2022 
  ?  OV Juliana: MusicAel. 
15  AFC: Altena Streekfestival in Nieuwendijk. 
17-10 t/m 22-10 
       Collecte: Stichting Olopikidong’oe. 
 
DECEMBER 2022 
24  AFC: Kerstzangdienst in Heusden. 
 
 
Nieuw 
 
Alle evenementen zijn onder voorbehoud. 



OUD- RAADSLID EN 
WETHOUDER VRAAGT 
OM EERHERSTEL VAN 
PRINS BERNHARD 
 
door Teus van Tilborg 
Binnenkort mogen we weer naar de 
stembus. Dit keer om de 31 leden 
van de gemeenteraad van Altena 

te kiezen. Keuze is er genoeg. Acht 
partijen nemen eraan deel met een 
groot aantal kandidaten, ook uit 
Andel. Voor de kandidaten is het 
steeds weer spannend of ze geko-
zen worden en hoeveel stemmen 
ze krijgen. Bijvoorbeeld of ze met 
voorkeurstemmen gekozen zijn. Dit 
gaat dan ten koste van een kandi-
daat die boven hem of haar stond. 
Sommigen werken daar bewust 
aan als ze bij het samenstellen van 
de kandidatenlijst op een ogen-
schijnlijk onverkiesbare plaats te-
recht zijn gekomen. Andelnaar J 
(an) L. van Rijswijk (foto: Beeld-
bank Salha, Heusden) is aanvan-
kelijk voor de Christelijk-Historische 
Unie, die later is opgegaan in het 
CDA, 24 jaar onafgebroken raads-
lid geweest van Andel en na de 
gemeentelijke herindeling van 
Woudrichem. In die periode, waarin 
hij ook een aantal jaren wethouder 
was, is hij zelfs drie keer met voor-
keurstemmen gekozen. Of dit het 
resultaat was van door hemzelf 
actie voeren, laat ik maar in het 
midden. In 1982 komt er een eind 
aan zijn raadslidmaatschap. Het is 

dan voor het eerst dat na de fusie 
van CHU en ARP, in Woudrichem 
met een CDA-lijst uitgekomen 
wordt. Van Rijswijk krijgt hierop de 
dertiende plaats. Hij zal daar niet 
tevreden mee zijn geweest. Als 
binnen de partij afgesproken wordt 
dat als iemand met voorkeurstem-
men gekozen wordt, hij of zij de 
benoeming niet mag aannemen, is 
hij het daar niet mee eens. “Ik 
wens niet aan kiezersbedrog te 
doen”, reageert hij. Het betekent 
het einde van zijn raadslidmaat-
schap dat in 1958 begon. Er is veel 
te vertellen over wat hij betekend 
heeft voor het bestuur van de ge-
meenten Andel en Woudrichem en 
over zijn vele kerkelijke en maat-
schappelijke bestuursfuncties 
waarvoor hij koninklijk is onder-
scheiden. Bij zijn overleden, 80 
jaar oud, in 1997 noemde het Bra-
bants Dagblad hem “een geboren 
bestuurder.” Ik volsta in deze bij-
drage met te vertellen over een 
wat minder bekend feit waarvoor 
hij zich heeft ingezet: eerherstel 
voor Prins Bernhard. 
 
Prins Bernhard 
Wat was er aan de hand? In 1976 
kwam aan het licht dat de Ameri-
kaanse vliegtuigbouwer Lockheed 
smeergeld uitbetaalde. Daarbij zou 
ook een “zeer hoge functionaris 
binnen de Nederlandse regering” 
betrokken zijn. Dat bleek Prins 
Bernhard (foto: Wikipedia) te zijn. 
Gevolg: een onderzoekscommis-
sie, veel negatieve publiciteit en 
crisis in Den Haag. Het leidde uit-
eindelijk niet tot een rechtszaak. 
Wel werd hem door de regering, 
met minister-president Joop den 
Uyl, verzocht zijn militaire functies 
neer te leggen en niet langer mili-
taire uniformen te dragen. De prins 
heeft daar, op een enkele uitzonde-
ring na, gehoor aangegeven. 
Waarschijnlijk met veel tegenzin.  
 
In 1984 verklaart Van Rijswijk dat 
de prins eerherstel verdient. Hij 
schrijft een brief aan minister-
president Ruud Lubbers waarin hij 
vraagt al het mogelijke te doen dit 
te bewerkstelligen. Hij zoekt daar-
voor ook steun bij de CDA-fractie in 
de Tweede Kamer. Het zat de oud-
wethouder en raadslid hoog dat de 
prins nog steeds niet zijn militaire 
uniformen mag dragen. “Het doet 

mij nog steeds veel pijn, dat de 
prins niet in het openbaar mag ver-
schijnen in zijn militaire uniformen 
met onderscheidingstekens, die hij 
vanwege zijn daden in de donkere 
oorlogsjaren zeker heeft verdiend.” 
Van Rijswijk ontkende overigens 
niet dat de prins verkeerd heeft 
gehandeld. Daar was hij zich best 
wel van bewust. Doch volgens hem 
is het in de praktijk ook vaak zo, 
dat iemand, die om wat voor reden 
ook, door de rechter is veroordeeld, 
strafvermindering krijgt. “Als ie-
mand wordt veroordeeld, wordt de 
strafmaat aan tijd en of geld ver-
bonden. Vaak is zelfs strafvermin-
dering wegens goed gedrag moge-
lijk. Ook komt het zelfs voor dat 
gratie wordt verleend. Voor zover ik 
heb begrepen geldt dit niet voor 
Prins Bernhard”, aldus Van Rijs-
wijk. 
 
In zijn brief aan Lubbers voert hij 
aan waarom de prins naar zijn me-
ning eerherstel zou moeten krijgen. 
Hij wijst op de erkenning voor de 
manier waarop hij zich heeft inge-
zet voor het gehele Nederlandse 
volk. Verder mag de bijstand die hij 
aan koningin Wilhelmina, (zijn 
schoonmoeder, vT) heeft verleend, 
niet vergeten worden. Ook op 
grond van de Bijbel is volgens Van 
Rijswijk eerherstel verantwoord. Hij 
maakt een verwijzing naar Matthe-
us 18 vers 21 waar staat: “Toen 
kwam Petrus tot Jezus en zei: Hee-
re, hoe menigmaal zal mijn broeder 
tegen mij zondigen en ik hem ver-
geven? Tot zevenmaal? Jezus zei 
tot hem: Ik zeg u, niet tot zeven-
maal, maar tot zeventig maal ze-
venmaal.” Dus, aldus Van Rijswijk: 
“Onbeperkte vergeving.”  



OUD- RAADSLID EN 
WETHOUDER VRAAGT 
OM EERHERSTEL VAN 
PRINS BERNHARD 
(vervolg) 
 
Dit betekent in zijn visie dat deze 
woorden, zeker door Christenen, in 
praktijk worden gebracht. 
 
Waarom nu eerherstel? 
Waarom kwam Van Rijswijk, die 
een jaar eerder het verzetsherden-
kingskruis ontving, in 1984 met zijn 
initiatief? Hij had er een eenvoudi-
ge verklaring voor. In 1985 is het 
veertig jaar geleden dat Nederland 
bevrijd is van de Duitse overheer-
sing. Van Rijswijk: “Niet alleen voor 
mij, maar voor ontelbare Nederlan-
ders met mij, zal het dan op 5 mei 
volgend jaar een blij herdenken 
kunnen worden. Onze natie mag 
dan ervaren, dat Nederland weer 
bij de gratie van God, op grond van 
Zijn Woord wordt geregeerd.” Hij 
beseft trouwens goed dat het om 
een netelige en beslist niet een-
voudige zaak gaat. Van Rijswijk 
hoopt dat veel Nederlanders zijn 
initiatief zullen volgen door hieraan 
adhesie te betuigen bij de minister-
president en bij de fracties van de 
Tweede Kamer waarmee men zich 
het meest verwant voelt. 
 
Of zijn oproep reacties heeft opge-
leverd, is me niet bekend. Een feit 
is dat de prins nog een enkele keer 
een militair uniform heeft gedragen, 
na overleg met minister-president 
Ruud Lubbers. Die verleende hem 
ter gelegenheid van zijn 80ste ver-
jaardag toestemming om in voor-
komende gevallen militaire unifor-
men te dragen. Hij maakte er wei-
nig gebruik van. Hij werd wel in een 

uniform, van generaal-vlieger, op 
11 december 2004 in de Nieuwe 
Kerk in Delft begraven. 
 

Oprichting Jeu de Boules Ver-
eniging 
Andel is een vereniging rijker. Op 
16 november 2021 is bij notariële 
akte de Jeu de Boules Vereniging 
“Onder de Toren” – Andel opge-
richt. De vereniging heeft als doel 
om in verenigingsverband onder-
linge partijen Jeu de Boules te spe-
len waarbij gezelligheid voor op 
staat. Bij de Romboutstoren aan de 
Hoofdgraaf liggen 2 banen. In de 
afgelopen jaren hebben een aantal 
dorpsgenoten in teamverband vele 
uurtjes plezier met elkaar gehad. 
Velen van u zullen zeker dit spel 
tijdens de vakantie weleens heb-
ben gespeeld. Gezien het aantal 
deelnemers is het idee ontstaan 
om een vereniging op te richten en 
dit is nu een feit. 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende 
personen: 
Henk van Putten, voorzitter; 
Bram den Hollander, secretaris; 
Gerrit Sterrenburg, penningmees-
ter. 
 
Een vereniging heeft leden. Het is 
dan ook vanaf heden mogelijk om 
lid te worden van de Jeu de Boules 
Vereniging in Andel. Wij zouden 
het leuk vinden dat meerdere An-

delnaren zich als lid laten inschrij-
ven. U/jij kunt een inschrijfformulier 
aanvragen via de email jdbvon-
derdetoren@outlook.com. 
 
Er kan ook contact opgenomen 
worden met de secretaris Bram 
den Hollander, wonende Klimop 1, 
4281 LZ Andel. De contributie be-
draagt € 30,- per jaar. Er kan in de 
pauze of na afloop van het spel 
gratis gebruik gemaakt worden 
van koffie, thee of fris. De bedoe-
ling is om een WhatsApp-groep te 
gaan gebruiken. Op deze manier 
kunnen we elkaar uitnodigen om 
het Jeu de Boules spel overdag of 
in de avonduren te spelen. Het is 
natuurlijk altijd weersafhankelijk! 
 
We zijn als bestuur begin dit jaar 
opgestart en zijn volop bezig om 
het een en ander te regelen. Via 
Aktu-Ael houden wij u/jou op de 
hoogte van de ontwikkelingen. In 
de maand mei a.s. is het voorne-
men om aan belangstellenden een 
open middag of avond te organise-
ren. Wij hopen dat er nog meer 
enthousiasme ontstaat in Andel. 
Schrijf je in! 
 
Namens het bestuur, 
Henk van Putten 
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Zaterdag 16 April 2022 

Zoeken vanaf 8 uur en inleveren tot 12.00 uur 

Er kunnen weer Paaseieren gezocht worden. Voor alle kinderen t/m groep 8 

organiseren de winkeliers van Andel een leuke zoekactie naar 250 eieren. 

Dit jaar weer mogelijk gemaakt door de  OV De Linden. 

Kijk op www.ovandel.nl voor alle aangesloten bedrijven.

De eieren zijn genummerd van 1 tot 250 en als je er één gevonden hebt kun 

je die inleveren en een prijs uitzoeken bij:  

 1   t/m 60 

61  t/m 125 

126 t/m 190 

Spar  

Garage van Willegen
Dier en Tuin 

Drogist Verbeek 191 t/m 250 

De Paaseier zoek Route: 

Burg. vd Schansstraat – Wilhelminastraat – Beatrixstraat – Julianastraat-

Neer Andelseweg door het steegje langs de school de Burg. Baxlaan door 

tot de dr. Oosteromstraat dan links richting de Burg. vd Schansstraat. 

Er mag  1 ei per kind ingeleverd worden en de prijzen zijn in alle vier de 

winkels gelijk.  

Graag tot 16 april en veel succes. 

http://www.ovandel.nl/


Ook dit jaar organiseren we elke 
vrijdagochtend in maart en april het 
Belastingspreekuur op De Werf in 
Woudrichem. Vrijwilligers Piet en 
Ton helpen bezoekers van het Be-
lastingspreekuur bij het invullen 
van de aangifte. De hulp is gratis, 
ook voor niet leden. 
 
Voor wie? 
Het Belastingspreekuur is een lan-
delijke samenwerking van de Be-
lastingdienst en Bibliotheken. Ons 
spreekuur is voor de inwoners van 
Altena en richt zich met name op 
laaggeletterden, kwetsbare oude-
ren en anderstaligen met Neder-
lands als tweede taal. Met het 
spreekuur zorgen we ervoor dat 
mensen mee kunnen doen in de 
digitale maatschappij.  
 
Hoe? 
Het Belastingspreekuur werkt op 
afspraak. Onze collega Cobie plant 
de afspraken in en zorgt dat er een 
zogenaamde DigiD machtingscode 
aangevraagd wordt. Met die code 
vullen Piet en Ton de online aangif-
te in samen met de bezoeker. De 

vrijwilligers hebben een geheim-
houdingsplicht. Wanneer de aangif-
te volledig ingevuld is helpen Piet 
en Ton met het verzenden via Di-
giD.  
 
Afspraken en coronamaatregelen 
We werken geheel volgens de 
richtlijnen van het RIVM wat de 
coronamaatregelen betreft. We 
kunnen mensen ook helpen om 
uitstel aan te vragen. 
 
Doorverwijzen 
Vanuit je functie spreek je wellicht 
mensen die hulp nodig hebben bij 
hun aangifte of vragen hebben over 
de Belastingdienst. We vinden het 
fijn wanneer je mensen informeert 
over de mogelijkheden bij de Biblio-
theek en naar ons doorverwijst. 
Een afspraak maken kan telefo-
nisch op (085) 040 11 63 of door te 
mailen naar digitaal-
huis@bibliotheekaltena.nl. Meer 
informatie over het Belastings-
preekuur vind je op 
https://www.bibliotheekaltena.nl/
digitaalhuis/hulp-bij-
belastingaangifte1.html 
 
Jenneke Rochat 
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ORANJEVERENIGING 
JULIANA 
 
Ledenvergadering 
Woensdag 23 februari jl. was het 
zover: onze jaarlijkse ledenverga-
dering. Dit jaar toch nog maar een 
keer online, omdat de regels pas 
net waren versoepeld. Met een 
klein aantal leden hebben we te-
ruggekeken op 2021 en de evene-
menten die we hebben georgani-
seerd. Gelukkig zijn ook de financi-
ele stukken weer goedgekeurd. 
Daarmee kijken we terug op een 
korte maar bondige ledenvergade-
ring. 
 
2022 
En jawel hoor, hoe fijn! De corona 
maatregelen vanuit de overheid zijn 
de afgelopen weken in rap tempo 
versoepeld. Hierdoor kan iedereen 
in de meeste gevallen zonder na-
denken weer deelnemen aan de 
voor ons normale dingen, denk aan 
winkelen - uit eten - enz. Alleen bij 
de grote festivals en gelegenheden 
wordt er nog gewerkt met een zo-
genoemde toegangscontrole. Voor 
ons betekent dit dat we weer gaan 
doen waar we met elkaar blij van 
worden, activiteiten/evenementen 
organiseren die toegankelijk zijn 
voor iedereen. Wat dit betekent 
voor dit jaar? Lees snel ver-
der........... 
 
Dorpsquiz 
Zaterdagavond 9 april a.s. gaan we 
weer gezellig quizzen. Van 18.00-
23.30 uur worden de hersens weer 
gekraakt en de trappers van de 
fietsen warm gedraaid. De werk-
groep heeft de quiz aangepast, 
zodat deze met een groepje van 8-
15 mensen goed te behappen is op 
1 avond. Dus nodig wat vrienden 
uit en schrijf je vóór 17 maart a.s. in 
via onze website 
WWW.AELSEDORPSQUIZ.NL. 
Mis het niet en doe gezellig mee ! 
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ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg) 
 
Feestweek 
 
Week 17 is het zover! Dat is de 
week van Koningsdag 2022 en 
gelukkig mogen we met elkaar 
weer een leuke feestweek organi-
seren in en rond de tent bij de 
Romboutstoren! Hoe gaat dat er uit 
zien? Hou je vast………… 
 

Dinsdagavond 26 april: 
TENT=TENT 
Woensdag 27 april: 
Klokgelui om lekker wakker te wor-
den 
Ontbijt in de tent 
Aubade 
Versierde fietsenoptocht 
Gezins-/groepsactiviteit 
BBQ bij de tent met DJ 
Donderdag 28 april: 
BINGO-avond in de tent 
Vrijdag 29 april: 
Feestavond met bekendmaking 
winnaar Dorpsquiz 
Zaterdag 30 april: 
??? 
 
We zijn als bestuur druk bezig met 
alle voorbereidingen, dus houd 
onze berichten op Facebook en 
Instagram goed in de gaten. Vol-
gende maand kunt u ook in de Ak-
tu-Ael de laatste stand van zaken 
lezen. 
 
Feestweek augustus/september  
Op de ledenvergadering werd de 
vraag gesteld of er dit jaar een ver-
lichtingsweek in augustus op de 
planning staat. We hebben als be-
stuur besloten om dit in 2024 weer 
te organiseren. De tijd is naar onze 
mening te kort om dit als buurtver-
enigingen nu nog op te pakken met 
alle dingen die al op stapel staan 
de komende maanden (denk ook 
aan vakanties). Dus wat dat betreft 
even pas op de plaats om er in 
2024 een knallende verlichtings-
week van te maken met elkaar. 

Wat al wel in de agenda genoteerd 
mag worden, is een PLEINFEEST 
op zaterdag 3 september a.s. On-
der het genot van een hapje en 
drankje onze vakantieverhalen de-
len met elkaar, wat is er nou leuker! 
 

Lid worden 
Misschien 

hebt u al eens 
gedacht lid te 
worden van 
onze Oranje-

vereniging. 
Voor € 15,- 
per jaar steunt 

u ons en doen wij ons best om An-
del een stukje leuker en gezelliger 
te maken. Stuur daarom snel een 
mailtje naar 
w.steenhoven1@kpnplanet.nl, of 
maak gebruik van het inschrijffor-
mulier op onze website 
www.ovjuliana.nl. Natuurlijk mag 
je ook een PB’tje sturen via Face-
book of een DM via ons Instagram-
account ov_juliana_andel. 
 
Gerard Millenaar 
 
 

U heeft in een vorige Aktu-Ael 
kunnen lezen dat we het geld, dat 
opgehaald is tijdens de collecte in 
oktober 2021, gebruikt gaat worden 
voor een boomgaard. Met enkele 
kinderen van de school is het het 
planten gestart op een terrein zo 

groot als bijna twee voetbalvelden. 
En nu maar hopen dat de bomen 
en struiken gaan groeien . 

 
Rise and shine 
Elke maandag en vrijdag wordt de 
Keniaanse vlag gehesen, in het 
bijzijn van alle kinderen. Maar kijk, 
onze Nederlandse en 
Olopikidong’oe vlag worden ook 
gehesen. 

 
Graduation Day 
Het is een gebruik in Kenia, in ieder 
geval op de Olopikidong’oe School, 
om een feestelijk afscheid te geven 
van de kinderen van de 
Kindergarten (kleuterschool) en die 
dan naar de basisschool gaan.  
 

mailto:w.steenhoven1@kpnplanet.nl
http://www.ovjuliana.nl/


STICHTING 
OLOPIKIDONG’OE 
(vervolg) 
 
Ondersteun een kind 
U kunt een kind ondersteunen voor 
€ 125,- per schooljaar en dat hij of 
zij dan intern op school kan verblij-
ven. Er zijn nog veel kinderen die 
op een sponsor wachten.  
 
Hartelijke groet, 
Kees van der Linden 
Wilma van Andel 
 
 

Verkiezingen 
Ongetwijfeld hebt u de aanplakbil-
jetten al vroegtijdig aan lantaarnpa-
len zien hangen en op borden ge-
lijmd. Wie zijn die personen die zo 
breed lachend op de poster staan? 
Allemaal vragen die op u afkomen. 
Het heeft natuurlijk met stemmen te 
maken op 16 maart. Gaat u wel of 
niet stemmen? Welke partij heeft 
de afgelopen periode veel bete-
kend voor u persoonlijk, voor de 
kern waarin u woont of voor geheel 
Altena? Zijn er mogelijke nieuwko-
mers in beeld waar u vertrouwen in 
schenkt? Gebruikelijk wordt er 

eerst gekozen welke partij uw keu-
ze is en dan voor de persoon, maar 
het gebeurt ook andersom dat u de 
persoon belangrijker vindt dan de 
partij. Dan hebt u voorkeur voor die 
persoon. Maar als u het nog niet 
exact weet kunt u beter een politie-
ke partij aanspreken en vragen 
welke plannen de partij als speer-
punten voor de komende 4 jaar 
heeft? Dat aanspreken kan op al-
lerlei manieren. Schrijven, bellen, 
mailen, appen enz. We zien al 
meer telefoonnummers op de aan-
plakbiljetten staan. Belangrijk is dat 
u zo wie zo gaat stemmen op 16 
maart, maar het is niet verplicht. 
Hebt u geen recht van spreken als 
u niet gaat stemmen? Een open 
vraag waar ook iedereen van alles 
over mag denken en zeggen toch? 
Maar het heeft wel met interesse te 
maken. Maar als de stemmen ge-
teld zijn is het over, dan moet u 
weer 4 jaar wachten met uw idea-
len en dat kan nou net te lang voor 
u duren. Dan is het eigen schuld 
dikke bult, want uw stem had net 
de doorslag kunnen geven! Als 
bestuur van de Dorpsraad vinden 
wij het ook belangrijk. We hebben 
met diverse wethouders diverse 
interessante gesprekken gevoerd 
de afgelopen jaren ondanks de 
corona. Het is belangrijk als je op 
een rustig moment je plannen kunt 
ontvouwen face-to-face. Daar heb 
je meer aan als aan de Altenatafels 
is onze ervaring. Andel kwam niet 
aan de beurt met een inloopavond 

voor burgers. Er moesten keuzes 
gemaakt worden. Je kunt je dus 
afvragen of je achteraf wat gemist 
hebt. Dan maar hopen op een 
nieuwe raad met nieuwe gezich-
ten? Misschien ook andere kern-
wethouders? De toekomst zal het 
leren. De onderwerpen die nu in 
Andel spelen en gaan spelen vra-
gen misschien wel om avonden in 
het dorpshuis waar elke inwoner op 
een fatsoenlijke manier zijn of haar 
woordje uit kan spreken. Dat heb-
ben we gemist in die coronatijd. 

Ontwikkeling De Rib 
Er is al veel over gezegd en ge-
schreven. Maar er is weer hoop en 
beweging. Twee studenten van de 
opleiding Management van de 
Leefomgeving aan de Hogeschool 
zijn onder toeziend oog van de 
gemeente op 31 januari 2022 ge 



DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
start met een afstudeeronderzoek. 
Het afstudeeronderzoek bestaat uit 
het onderzoeken van een nieuwe 
toeristische & recreatieve functie 
voor de Rib. Waarbij de randvoor-
waarde is opgesteld om een cam-
perplaats te realiseren. Dit luidt tot 
de volgende hoofdvraag: 
Welke toeristische & recreatieve 
voorzieningen kunnen worden toe-
gevoegd aan het oostelijke deel 
van de Rib, waarmee aan de wen-
sen van de actoren (instellingen en 
organisaties met een doorslagge-
vende invloed) wordt voldaan, het 
een duurzaam toekomstperspectief 
krijgt en er een aantrekkelijk gebied 
ontstaat? Zij hopen voor deze zo-
mer af te studeren. Als Dorpsraad 
willen wij in dit onderzoek een ac-
tieve rol spelen. Daarom zijn we blij 
dat er aan onze oproep gehoor is 
gegeven door enkele inwoners om 
mee te denken. Wij mochten al 
kennismaken met de twee studen-
ten en hebben op hun verzoek ook 
een rondgang door het dorp ge-
maakt om een indruk van het gehe-
le dorp te krijgen. Als u dit leest is 
er al een tweede bezoek geweest 
waarin de studenten uitgelegd 
hebben wat ze van de Dorpsraad 
als inbreng verwachten. (wordt 
vervolgd). 
 
E-bike Accu-Oplaadpunt 
Op 1 maart werd deze apparatuur 
in gebruik gegeven door de wet-
houders Tanis en Van Vugt onder 
toeziend oog van bestuursleden 
van de Dorpsraad. In het perkje bij 
de Romboutstoren is dit punt gere-
aliseerd en kunnen 2 accu’s tegelijk 
opgeladen worden. De gemeente 

gaat deze toestellen in alle kernen 
realiseren. De Dorpsraad heeft 
financieel bijgedragen aan de aan-
sluitkosten en het graafwerk. Instal-
latiebedrijf Nuvelstijn heeft het elek-
trisch gedeelte verzorgd. (Leveran-
cier: Street-Stuff, Den Bosch.). 
 
Verkeerssituatie afslag  
sportvelden 
De P geeft aan dat u naar een offi-
cieel parkeerterrein gaat wat wil 
zeggen dat u alleen met de auto in 
de aangebrachte parkeervakken 
mag parkeren. 

 
Bouwen 
Amaliahof: Op dit nieuwbouwplan 
in Andel gaat Reuvers Ontwikkeling 
& Bouw 6 levensloopbestendige 
vrijstaande woningen bouwen, ge-
legen aan de gelijknamige straat 
Amaliahof. Reuvers is eind februari 
begonnen met het grondwerk. 
Hierna worden de funderingspalen 
uitgezet en geplaatst. Dan volgt de 
wapening, fundering en begane 
grondvloer. Dan volgen de dragen-

de binnenwanden 
van de woningen. 
Het bedrijf is geves-
tigd aan de Maas-
kade in Oss. 
 
Bazalt Wonen 
Inmiddels is het 
archeologisch on-
derzoek door de 
gemeente goedge-
keurd en mogen de 
funderingen van de 
woningen aan het 
Koolmeespad 1-7 
en Dr. Esseveldlaan 

29-35 gesloopt worden. Maton-de 
Rooij zal starten met de sloop van 
de funderingen. De sloopvergun-
ning was in het voorjaar van 2021 
al voor deze werkzaamheden af-
gegeven. Zo spoedig mogelijk vindt 
er een gesprek plaats tussen 
Bazalt Wonen en de Gemeente om 
te kijken hoe snel mogelijk het be-
stemmingsplan gewijzigd kan wor-
den om te kunnen starten met 
bouwen. De woningen in de Kon. 
Emmastraat worden opgeknapt. 
 
Arbeidsmigranten 
Over nieuwe regels voor de huis-
vesting van arbeidsmigranten wil 
het college een stelsel in het leven 
roepen dat ervoor moet zorgen dat 
alle huisvestingsinitiatieven gelijke 
kansen krijgen. Dat stelsel van 
“schaarse rechten” genoemd wil 
zeggen: een stelsel dat uitgaat van 
meer vraag naar ruimte dan er 
aanbod is. De voorbereiding en 
invoering duurt minstens enkele 
maanden. Afwachten dus. 
 
Aantal inwoners  
geboortes/overleden Altena 
2021/2022 
Altena per 1-1-2021: 56.377 – per 
1-1-2022: 57.008 - +631 
Andel per 1-1-2021: 2.535 - per 1-
1-2022: 2.612 - + 77 
Geboortes in Altena: 74 meer ge-
boortes in 2021 
Overlijdens in Altena: 37 minder 
overleden in 2021 
 
Lid worden 
Bij de inwoners van Andel is het 
genoegzaam bekend dat u lid kunt 
worden van onze vereniging voor € 
5,- per jaar als gezin. Het voordeel 
is dat u tussendoor per mail bijge-
praat wordt als er urgent nieuws is 
of dat uw mening gevraagd wordt. 
Geef u dan op bij het secretariaat 
c.vanderlinden@hetnet.nl. 
 
Namens het bestuur, 
Frans Sterrenburg 
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Afdeling Andel 
 
In februari hebben we onze jaar-
vergadering gevierd, na alle jaar-
stukken en de pauze met een 
drankje en wat lekkers, hebben we 
een film gekeken over Andel in de 
jaren 1967 en 1968. Een Oranje-
feest met optocht kwam voorbij, 
waarbij er veel bekende en onbe-
kende Andelaren langs kwamen. 
De film over 1968 was een rond-
gang door ons dorp, veel bekende 
plekjes en personen. We hebben 
genoten. Voor de middag in maart 
hebben we dhr. Pruijssers uit ge-
nodigd. Dhr. Pruijssers is vrijwilliger 
bij kamp Vught en komt daarover 
vertellen.  
 
In April hopen we onze Paasmid-
dag te houden op woensdag 13 
april, ds. A. Naijen zal dan een me-
ditatie verzorgen en verder zal de 
middag ingevuld worden door onze 
leden. De middag begint om 14.30 
uur tot 16.30 uur en wordt gehou-
den in de Schutskooi aan de Bea-
trixstraat. De koffie staat klaar van-
af 14.15 uur. U bent allen van harte 
welkom!! We hoeven ons niet meer 
aan een aantal Coronaregels te 
houden, toch willen wij u vragen 
rekening te houden met elkaar en 
wanneer u verkoudheidsklachten 
heeft, wilt u dan thuis  blijven. 
  
Gemeenteraadsverkiezingen 
Op 16 maart zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Wij willen u 
vragen goed naar de programma’s 
te kijken van de  plaatselijke partij-
en, kies op een partij die de belan-
gen van ons als senioren serieus 
neemt en ook daadwerkelijk op 
komt voor ons. Het is belangrijk dat 
onze stem gehoord wordt in de 
gemeenteraad. Vanuit het Senio-
renplatform wordt veel aandacht 
gevraagd voor de belangen van 
ons als senioren. Daarin hebben 
wij in de persoon van Ad de Graaf 
een goede vertegenwoordiger voor 
de PCOB. 
 
Belangenbehartiging vanuit 
KBO/PCOB.  

Neemt u eens kennis van de 
nieuwsbrief via internet. Hierin leest 
u dat er diverse cursussen worden 
aangeboden die voor u van belang 
kunnen zijn. Zo kunt u thuis diverse 
talen leren of omgaan met de com-
puter.  
 
Verder zijn er trainingen zoals.: 
Fotograferen voor beginners. 
Internet veiligheid. 
Social media voor beginners. 
Smartphone training voor senioren. 
Hoe train ik mijn hersenen. 
Hoe word ik gezond 100 jaar. 
Gezondheidstips in en rond huis. 
Gezonde gewrichten. 
Verklein de kans op Alzheimer en 
dementie. 
Alles over mantelzorg. 
 
U ziet vele mogelijkheden, alles 
kan thuis gebeuren en de kosten 
bedragen € 39.- per cursus. Ga 
eens op verkenning op internet en 
mogelijk kunt u gebruik maken van 
deze aanbiedingen! 
 
Een klein gedichtje over het sei-
zoen waarin we nu leven.  

LENTE 
Vogels bouwen nieuwe nesten  
Mieren komen uit de grond  
Hier en daar vliegt heel voorzichtig  
Een eerste zwaluw in het rond  
In de tuin gaan bloemen bloeien 
In de vijver zwemt weer vis  
En geloof me, dat betekent  
Dat het weer lente is 
 
Namens PCOB afd. Andel, 
Adri van Breugel-van Andel,  
voorzitter 
Nellie Hobo-van Noorloos,  
secretaris 
Arie van den Bogerd,  
penningmeester 
Marja Versteeg-Timmermans,  
algemeen bestuurslid 
 
 
ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
We mogen weer repeteren! Maan-
dag 17 januari hebben wij als ver-
eniging onze wekelijkse repetities 
hervat. Het is fijn dat wij weer sa-
men muziek mogen maken en con-
certen/activiteiten kunnen plannen.  



ANDELS FANFARE 
CORPS (vervolg) 
 
Lijkt het jou ook leuk om muziek te 
maken? Of speel jij een instrument 
en ben je op zoek naar een mu-
ziekvereniging? Stuur dan een 
mailtje naar in-
fo@andelsfanfarecorps.nl en 
kom gezellig langs om te proberen! 
 
Bericht uit de werkgroep van de 
Aelsedag 
Wij als werkgroep zijn weer begon-
nen met het oriënteren om op za-
terdag 4 juni 2022 weer een Aelse-
dag te organiseren, houd onze site 
www.aelsedag.nl en Facebookpa-
gina in de gaten.  
 
Om te zorgen dat u helemaal up-to-
date blijft kunt u ons volgen op 
Facebook 
www.facebook.com/AndelsFanfa
reCorps/ of een bezoek brengen 
aan onze website 
www.andelsfanfarecorps.nl. 
 
Marit van der Ham 

Dierenweide Andel 
De winter is zo goed als voorbij, als 
we het een winter mogen noemen. 
We hebben dit jaar eigenlijk geen 
bevroren waterbakken gehad, want 
het heeft nauwelijk gevroren. We 
zijn de winter dus goed en makke-
lijk (soms wat nat) doorgekomen, 
alleen onze hooiruif heeft de storm 
niet overleefd, die is erbij gaan lig-
gen. Wel is er een regenpijp is ka-
pot gegaan door een open gewaai-
de deur, helaas toch wat schade. 
De dieren zijn gelukkig niet weg-
gewaaid en lopen weer lekker bui-
ten na al die regen en wind.  
 
Op naar het voorjaar!!! 
Want wat is het toch een heerlijk 
gezicht om al onze dieren lekker in 
de weide te zien scharrelen. Wij, 
als vrijwilligers zijn dan ook super 
trots op de Dierenweide, waar jong 
en oud van genieten. En dat mid-
den in ons mooie dorp Andel. 

De Dierenweide heeft op dit mo-
ment 2 varkens, 2 geiten, 5 konij-
nen en 1 haan met zijn kippen. Het 
gebeurt helaas nog steeds dat er 
dieren over het hek worden gezet, 
deze dieren kunnen we NIET hou-
den en worden uit de weide ge-
haald. U kunt dus beter een andere 
manier vinden om uw dieren een 
ander thuis te geven. Of beter: be-
zint eer u begint! Dieren zijn voor 
het leven en niet voor even!!! 
 
Wij als vrijwilligers zorgen ervoor 
dat alle dieren elke dag eten krij 
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DIERENWEIDE ANDEL 
(vervolg) 
 
gen, hokken uitgemest worden en 
een bezoekje aan de dierenarts als 
dat nodig is. Door weer en wind 
wordt er voor de dieren gezorgd, 
gelukkig zijn er ook veel dagen met 
mooi weer, wat het werk alleen 
maar mooier maakt. Wij kunnen dit 
niet zonder uw hulp, we zijn afhan-
kelijk van giften van vrienden 
(sponsoren) en zijn dus meer ge-
baat bij financiële steun, dan met 
extra dieren. Met uw hulp kunnen 
wij ervoor zorgen dat we dit (vrijwil-
ligers)werk kunnen blijven doen en 
goed voor de dieren kunnen blijven 
zorgen  

 
Wij zijn blij met elke (kleine) gift !! 
NL 96 RBRB 0955 2054 17  op 
naam van: Stichting Dierenweide 
Andel. Hartelijk dank alvast!!! 
 
Mocht u ons ook op andere manie-
ren willen steunen, met bijvoor-
beeld materialen, om de hooiruif te 
reparen of de konijnenren te up-
graden (tegen ontsnappende, gra-
vende konijnen)  neem dan even 
persoonlijk contact met ons op (er 
is vast wel iemand die één van ons 
kent) 
 
Corrie van Vugt (Voorzitter en ver-
zorger) 
Tamara van Tilborg (verzorger) 
Karin Drabbe (verzorger) 
Sandra Pellicaan (verzorger) 
Dominique Oogjens (verzorger) 
Lisa Verschuur (verzorger) 
Cora van Andel (verzorger) 
Ria van Ballegooijen (notulist) 
Gerard Millenaar (penningmeester) 
Liza Vos (mede oprichter Dieren-
weide Andel) 
 
We hopen dat iedereen nog lang 
kan genieten van de Dierenweide 
in Andel 
 
Cora van Andel 

 

 
Online paaseierenactie  
v.v. Sparta ’30. 
Na het succes van vorig jaar is er 
dit jaar weer een online paaseitjes 
verkoop. Dit willen we namens de 
jeugd van v.v. Sparta’30 doen. 
Wilt u de jeugd van v.v. Sparta’30 
weer helpen, dan kunt u de paasei-
tjes bestellen online of via Whats-
App. 
 
Uw bestelling kunt u door geven 
t/m 28 maart. Online kunt u dit 
doen via info@sparta30.nl of via 
WhatsApp op nr.: 06-25343985 bij 
Louise Bouman. De gegevens die 
nodig zijn: 
 

Uw naam, adres en hoeveel zakjes 
u wilt bestellen.  
De kosten zijn: 
 

 
1 zakje gemengde chocolade eitjes 
€ 3,- 
2 zakjes voor € 5,- 
 
In week 14, van 4 april t/m 9 april 
bezorgen wij de zakjes bij u thuis, 
betaling bij aflevering. 

 
Sportieve groet, 
De Jeugd Commissie 
 

COVID-19 & Fysiotherapie  
 
Eindelijk voorbij…………!? 
Het lijkt alsof we heel voorzichtig 
weer kunnen  kijken naar de toe-
komst zonder pandemie. Niet con-
tinu rekening houden met besmet-
ting, ziek worden enzovoort. Elkaar 
weer mogen ontmoeten, vasthou-
den en alle andere menselijke con-
tacten die we zo hebben moeten 
missen in de laatste twee jaar.  

mailto:info@sparta30.nl


FYSIO ANDEL (vervolg) 
 
Niemand weet wat de toekomst 
brengt; verdwijnt Covid-19 hele-
maal of blijft het onder ons zoals 
griep en verkoudheden ook altijd 
onder ons zijn? 
 
Voor de meeste mensen is boven-
staande een feit, alleen een kleine 
groep wordt mogelijk ook  in de rest 
van het jaar nog dagelijks gecon-
fronteerd met de gevolgen van Co-
vid-19: long-covid. Dit betekent 
niet Covid van de longen, maar 
langdurige klachten als gevolg van 
een besmetting met Covid-19 
 
Herstellen na COVID-19 
Na de acute klachten van COVID-
19 blijven bij een aantal mensen 
klachten bestaan van een beper-
king in het inspanningsvermogen, 
vermoeidheid, kortademigheid en 
pijn aan de gewrichten. Daarnaast 
zien we ook veel problemen met 
concentratie, overprikkeldheid en 
verminderd geheugen. Indien deze 
klachten na 6-12 weken niet spon-
taan verdwijnen is hulp mogelijk 
wenselijk. Reactiveren of revalide-
ren kan belangrijk zijn om op een 
goede manier weer op conditie te 
komen. 
 

De huisarts kan 
iemand doorverwij-
zen naar een reva-
lidatietraject, maar 
dit kan ook in de 
eerste lijn bij de 
LONGfysiothera-
peut. Een longfysi-
otherapeut is  be-
kend met andere 
longaandoeningen 
en heeft daardoor 
de benodigde 
meetinstrumenten 
en de kennis om 
een patiënt opti-
maal te trainen tot 
het gewenste ADL niveau. ( ADL 
staat voor activiteiten uit het dage-
lijks leven ) 
 
De behandeling kan bestaan uit 
ademhalingsoefeningen, inspan-
ningstherapie (conditie & kracht) en 
leren doseren in belasting en be-
lastbaarheid. Hierbij kunnen ook de 
ergotherapeut  en diëtist een goede 
ondersteuning zijn om het herstel 
te bevorderen. 
 
Heeft u vragen over het niet weg-
gaan van uw klachten na een Co-
vid besmetting, kijk eens op 
LONGPLEIN. Dit is een website 
van het longfonds specifiek voor en 

door mensen die ken-
nis hebben van Covid-
19 . 
 
Mocht u geïnteres-
seerd zijn in revalida-
tie, bel ons 0183-
441681. 
 
Belangrijk om te weten 
is dat indien u start 
binnen zes maanden 
na de Covid-19 be-
smetting de zorgver-
zekeraar veel dekt van 
de kosten voor dit tra-
ject.  
 
Karin Duyndam, 
longfysiotherapeut  
(voor het Land van 
Heusden en Altena 
aangesloten bij het 
longnetwerk Den 

Bosch 

https://www.longfysiotherapienet
werk-denbosch.nl) 
 
 

Wij zijn weer begonnen met oefe-
nen, wel in een afgeslankte vorm 
met een nieuwe dirigente, Marian-
ne van Iersel uit Breda. Wij zoeken 
wederom nieuwe leden om te zin-
gen en Gods woord uit te dragen. 
Wij oefenen op de dinsdagavond 
van 19.30 uur tot 21.30 uur in ‘t 
Buitenhoff te Andel. Loop eens 
binnen en kijk of het iets voor u is. 
 
Hendrik ter Harmsel, secretaris  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In verband met te weinig aanmel-
dingen om Andel te schoon te ma-
ken van afval, gaat deze schoon-
maakactie op 12 maart niet door. 
 
Kees van der Linden 
 
 

https://www.longfysiotherapienetwerk-denbosch.nl/
https://www.longfysiotherapienetwerk-denbosch.nl/


DE BESCHIETING VAN 
DE VEERBOOT JANIHUDI 
4 OP 8 MAART 1944  
 
Het boek met deze titel verschijnt in 
april 2022 en is geschreven door 
de in Andel wonende Paul Martens. 
Het boek verhaalt over de getuige-
nissen van overlevenden, hun kin-
deren en kleinkinderen. In de ge-
schiedenis van de 2de wereldoorlog 
was deze gebeurtenis een voet-
noot, voor veel passagiers echter 
werd het een traumatische erva-
ring. 
 
Het was een zonnige, koude 
woensdagmiddag in het voorjaar 
van1944, toen de veerboot Janihu-
di 4 met veel schoolkinderen en 
andere passagiers rond 16.08 uur 
vertrok vanuit Gorinchem richting 
Woudrichem. De veerboot voer ter 
hoogte van het Dalemse gat. Van-
uit de Noord-Brabantse kant van de 
rivier de Merwede verschenen twee 
Engelse jachtvliegtuigen (Hawker 
Typhoons), die alles wat op de ri-
vier voer, beschoten. Toen de ko-
gels uit de boordmitrailleurs doel 
troffen, spatten zij uiteen om zoveel 
mogelijk schade aan te richten. Zo 

werd ook de veerboot Janihudi 4 
getroffen. In 1944 gingen veel kin-
deren vanuit het land van Altena in 
Gorinchem naar het vervolgonder-
wijs . 
 
Op de Christelijke Mulo aan de 
Westerstraat in Gorinchem zaten 
de Andelse kinderen Leen van Os, 
Adrie Zegwaard, Nel van Eeten 
(die dag ziek) en Gerry van Eeten. 
Verder uit Andel waren aan boord 
Peter van der Schans, de zoon van 
de vroegere burgemeester, hij zat 
in de 4de klas van het Gymnasium 
en Gré Verhoeven, die op de Chr. 
Kweekschool zat. 
 
Nel Hak (een klasgenootje van 
Adrie Zegwaard), de jongste doch-
ter van de Hak-familie uit Giessen 
en Jan van Giessen, zoon van de 
veldwachter uit Poederoijen fietsten 
samen met al deze kinderen elke 
schooldag naar Woudrichem om 
daar over te varen naar Gorin-
chem. Toevallig was Roel van 
Eeten uit Andel die dag ook aan 
boord. 
 
Tijdens de beschieting zaten alle 
schoolkinderen in het vooronder. 

Adrie Zegwaard en Nel Hak liepen 
in paniek het trapje naar het voor-
dek op. Nel werd tegenhouden, 
maar Adrie werd bovenaan de trap 
dodelijk verwond aan haar hoofd. 
Gré Verhoeven raakte een vinger-
kootje kwijt. De andere kinderen 
raakten wonder boven wonder niet 
noemenswaard gewond. 
 
Adrie was de oudste dochter van 
Pieter Zegwaard, de veearts uit 
Andel. Het gezin woonde in de 
Achterstraat 1 (huidige Burg. v/d 
Schansstraat). In de vooravond op 
8 maart overleed Adrie op 13-jarige 
leeftijd in het Ziekengasthuis in de 
Haarstraat in Gorinchem. Ze ligt 
begraven in Andel op de oude be-
graafplaats bij de Romboutstoren. 
Haar zusje Lijntje (88 jaar), toen 
negen jaar, verhaalt in het boek 
over de impact van het gebeuren.  
 
Uiteindelijk kostte de aanval 6 
mensen het leven en waren er 19 
gewonden. Er moeten die dag 
meer dan 100 mensen op de veer-
boot hebben gezeten.  
 
 



DE BESCHIETING VAN 
DE VEERBOOT JANIHUDI 
4 OP 8 MAART 1944  
(vervolg) 
 
Paul Martens is er in geslaagd 51 
mensen op te sporen en hun ver-
haal te achterhalen. Het boek is te 
bestellen voor € 15,- via paul-
martens@ziggo.nl. Ook bij drogis-
terij Verbeek is het boek vanaf 10 
april te koop. 
 
Paul Martens 

   

mailto:paul-martens@ziggo.nl
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GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!  
 

ANDEL KAN OP ONS REKENEN 

STEM CDA, LIJST 1 

 

Dit hebben we SAMEN gerealiseerd: 

 

✓ aanleg rotonde Maasdijk, nieuw wegdek tot Julianastraat 

✓ woningbouw Bronkhorst, Amaliahof, Dr. Esseveldlaan 

✓ restauratie Romboutstoren 

✓ verlichting fietspad Parallelweg (Andel-Giessen) 

✓ extra verlichting langs  Neer Andelseweg 

✓ Romboutsplein: fietsoplaadpunt, watertappunt, tweede 

Jeu de Boulesbaan en fontein aangelegd 

✓ plantvakken leilinden vernieuwd en aanplant 26 leilinden 

✓ groen licht en geld voor de aanleg bustransferium Curio  

✓ besluit tot aanleg fietspad Middenweg 

✓ de aanleg van een extra waterkraan op de begraafplaats 

✓ het aanbieden van papiercontainers 

✓ ruimere openingstijden milieustation Giessen 

 

Binnenkort start: 

 

- de aanpak Maasdijk van Julianastraat tot ’t Zwaantje  

- het verbeteren van het zwemstrandje 

 

 

Hier gaan wij SAMEN voor in Andel: 

 

• betaalbare woningen (huur en koop)  

• mogelijkheden voor tiny houses, woonhofjes, etc.  

• aanleg van glasvezel 

• veilige verkeersituatie bij Curio, basisscholen en Spar 

• veilige ontsluiting van Bronkhorst via Neer Andelseweg 

• definitieve speeltuin Bronkhorst 

• een zichtbare wijkagent en jongerenwerker in het dorp 

• meer activiteiten voor jongeren, minder drugsgebruik 

• het verfraaien van het gebied bij de Rib 

• het bestrijden van overlast van hondenpoep 

• goed overleg met inwoners, dorpsraad en verenigingen  

• toegankelijkheid voor rolstoelen, rollators, kinderwagens 

• goed onderhoud van begraafplaatsen en plantsoenen        

• meer groen in het dorp en ommetjes rond het dorp 

• tegengaan van eenzaamheid onder ouderen én jongeren 
 

meer info over ons programma en onze 

mensen: www.cda-altena.nl 

http://www.cda-altena.nl/

