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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. 
 

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 
 
Het ziet er naar uit dat we na twee 
jaar weer het eieren zoeken op de 
zaterdag voor Pasen kunnen 
houden. De familie Robertus heeft 
weer haar best gedaan om de 
"eieren" zo goed mogelijk te ver-
stoppen. 
Als je een "ei" gevonden hebt dan 
kun je een prijsje ophalen. Het 
heeft geen zin om nog meer "eie-
ren" te zoeken, want je kunt er 
maar 1 inleveren. De prijsjes zijn 
overal hetzelfde, dus het nummer 
op het "ei" geeft aan waar je naar 
toe mag voor je prijsje. 
 
Alle basisschool kinderen mogen 
op zaterdag 16 april gaan zoeken 
in het dorp de route staat in de 
advertentie, maar is bij verschil-

lende ondernemers in het dorp 
ook te zien. 
 
Alleen in de advertentie in het 
maartnummer stond een foutje. 
De adressen zijn als volgt 
Spar           nr.   1 t/m 60 
Autobedrijf van Willegen 

        nr. 61 t/m 125 
Dier en Tuin        nr. 126 t/m 190 
Drogisterij Verbeek  

      nr. 191 t/m 250 
 
Elk jaar worden niet alle eieren 
gevonden en komen later boven 
water. Als u na Pasen nog een "ei 
"tegen komt lever dat dan in bij 
Old Barn dan kunnen we volgend 
jaar ook vooruit. 
 
Wij zijn trots op onze nieuwe site 
die is veel gebruikersvriendelijker 
dan de oude, maar het kan best 
zijn dat u als u er op zit dingen 
ontdekt die u mist. Geef dat dan 
door op info@ovandel.nl of op 
het contactformulier op de site. 
We zijn benieuwd naar uw reactie. 
 
Het strandje heeft een officiële 
status gekregen. Dat geeft geen 
verandering aan het zwemwater 
of het strandje, maar deze officiële 
status geeft wel de garantie dat 
de kwaliteit van het zwemwater 
regelmatig wordt gemeten. Ook 
het onderhoud, wat in onze op-
dracht steeds werd gedaan, wordt 
nu door de gemeente Altena ge-
daan. 

 
We hopen dat het deze zomer 
weer echt strandweer wordt en 
dat vele inwoners kunnen genie-
ten. Dat genieten heeft ook te 
maken met hoe men zich ge-
draagt op het standje. 
Het is heel stoer om rond te lopen 
en veel indruk maken op de wat 
jongere bezoekers, maar dat ver-
hoogt de gezelligheid niet. Ook 
het stoken van een vuurtje is niet 
acceptabel en in zeker het kapot 
gooien van  flesjes is heel fout. Je 
moet maar even voorstellen wat 
de gevolgen zijn als iemand in 
zo'n scherf trapt. 

Wij wensen u voor nu prettige 
paasdagen en voor deze zomer 
echt strandweer. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf 
 
 
EET U MEE ! 
 
19 maart; het was druk, gezellig 
én lekker. De Italiaanse gerechten 
vielen goed In de smaak, met als 
klapstuk de panna cotta! Een ca-
lorieënbom, bovenop de soep en 
de pasta's, maar de meesten 
hadden hun glaasje spic en span 
uitgelepeld! Alle koks en kook-
sters bedankt voor jullie inzet!  De 
volgende datum is 30 april en we 
hebben weer iets aardigs be-
dacht!  
 
Als u niet in de gelegenheid bent, 
graag even afbellen naar 512944, 
hetzelfde nummer trouwens voor 
de Taxi! Tot dan. 
 
Marja, Elly en Hannie 

 

 
NOOT VAN DE  
REDACTIE 
 
Wat is een maand toch kort, want 
Aktu-Ael van maart zit nog in mijn 
geheugen en nu alweer april. 
Mensen praten graag over het 
weer en dat is een zeer gewild 
onderwerp. Nu dan doe ik dat nu 
ook maar even, want zat je de 
ene week nog heerlijk met blote 
benen in de zon, de volgende 
week die volgde gingen de sok-
ken en hoge schoenen weer aan 
en de winterjas nog maar even 
niet in de kast. Niks zo verander-
lijk als het weer en ze zeggen het 
niet voor niets, maart roert zijn 
staart en april doet wat het wil. 
Kon zomaar eens waar zijn.  
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NOOT VAN DE REDACTIE 
(vervolg) 
 

 
Het lijkt net of het leven weer “nor-
maal” verloopt nu bijna alle beper-
kingen voorbij zijn, maar niets is 
minder waar, want zoveel mensen 
lopen toch weer besmettingen op, 
gelukkig niet zo ziek makend als 
voorheen, maar toch. In ons dorp 
gonst het wel weer van activiteiten 
en dan is het voor veel mensen 
weer aan de bak om van alles te 
organiseren, want daar zijn we aan 
toe, zeggen we dan. Is dat ook zo? 
Ik denk het wel, maar veel mensen 
zijn toch nog erg voorzichtig en dat 
moeten we met elkaar respecteren, 
dus is er een activiteit en voelt dat 
nog niet goed, blijf thuis en doe 
waar je je goed bij voelt, niks moet 
alles mag. Ik wens de organisato-
ren van evenementen veel succes 
en een goede opkomst.  
 
Er gebeurt veel in ons dorp, vreug-
de wisselt af met verdriet, want dat 
ligt heel dicht bij elkaar. Dat erva-
ren veel mensen die een dierbare 
in de afgelopen maand maart zijn 
verloren aan de dood. Het waren er 
helaas veel, want in een aantal 
gezinnen was er verdriet. Wanneer 
iemand op leeftijd is hebben we 
daar vaak wel vrede mee, maar als 
ze jong zijn dan is het weer wat 
anders. Toch hebben we hier niets 
in te zeggen, gelukkig, maar het 
gemis is er voor iedereen en dat 
heeft niets met leeftijd te maken.  
 

Op 12 maart overleed Bep van 
Haaften op 97 jarige leeftijd. Hij 
woonde aan de Langenhof. Veel 
mensen kenden hem en hij was al 
een lange tijd alleen nadat zijn 
vrouw Jo Kraaij overleed. Ze heb-
ben ook met een groot verdriet te 
maken gekregen, want hun oudste 
dochter Toos verongelukte heel 
jong en toen zijn kleinkind veronge-
lukte in Sleeuwijk op Roefweg, wat 
moet dat een pijn hebben gedaan. 
Bep en Jo kregen 7 kinderen en 
een aantal kleinkinderen.  
 
Op 13 maart moest Gonny Ster-
renburg afscheid nemen van haar 
man Jan op 86 jarige leeftijd. Jan 
en Gonny wonen in de Kamme-
tweg al zo’n 38 jaar. Ze kregen 
samen 2 kinderen en een aantal 
kleinkinderen. Jan liep altijd heerlijk 
te wandelen met zijn hondje achter 
de rollator. Hij is geboren en geto-
gen in Andel, dus hij was voor ve-
len een bekend persoon in ons 
dorp.  
 
Dan was er het overlijden op 16 
maart van Klazien Verbeek-van de 
Perk op 58 jarige leeftijd. Klazien 
woonde met haar man Marrie in de 
Kammetweg en kregen samen 5 
kinderen en hebben ook al een 
aantal kleinkinderen. Klazien was 
ernstig ziek en helaas was er geen 
genezing voor haar. Zo jong nog en 
ook nog jonge kinderen die hun 
moeder moeten missen en Marrie 
zijn vrouw.  
 
Soms zijn mensen al een tijd ziek 
en overlijden, maar met Bets 
Kraaij-van Breugel uit de Poort was 
het schrikken. Ze is gevallen en 
daarna ging het heel snel achteruit 
en moest haar man Marius en haar 
kinderen afscheid nemen, zo plot-
seling op 23 maart. Bets groeide op 
in Giessen, maar met Maar woon-
de ze lang in Giessen en sinds 
2010/11 woonden ze in de Poort in 
een mooi appartement. Daar vier-
den ze vorig jaar nog hun 60ste 
trouwdag. De ballonnen hingen aan 
het balkon en zag er erg feestelijk 
uit. Bets en Maar kregen 5 kin-
deren en hebben ook het nodige 
verdriet gehad, want kleinzoon 
Aron en schoonzoon Kees Schep 
moesten ze ook loslaten.  
 

Als iemand op leeftijd is en het een 
en ander gaat mankeren dan zeg je 
weleens dat het overlijden er aan 
zat te komen omdat het met ie-
mand niet goed ging, zo ging het 
ook met Alie Sonneveld-van der 
Mooren. Zij overleed 27 maart op 
89 jarige leeftijd en de kinderen 
waren al voorzichtig bezig met iets 
te organiseren voor haar 90ste ver-
jaardag in april. Zelf was ze daar 
nou niet zo erg mee bezig, maar dit 
gezin met 10 kinderen en veel 
aanhang, hielden wel van een 
feestje met als middelpunt moeder 
Alie, de mater familias. Alie was al 
46 jaar weduwvrouw, want man 
Izaäk overleed heel jong, toen de 
jongste nog maar 5 jaar was. Ze 
heeft het met veel kracht en in-
spanning deze klus geklaard, want 
wie kent er in ons dorp nou niet 
een Sonneveldje, allemaal even 
druk en bezig, net als moeder. 
Goed voorbeeld doet goed volgen 
zeggen we dan. Wat een gemis 
voor dit grote gezin, want Alie was 
het middelpunt en het thuis voor 
alle kinderen en vele klein en ach-
terkleinkinderen.  
 
Wij wensen alle genoemde fami-
lies, maar ook waarvan wij niet 
weten of ze een dierbare moeten 
missen, heel veel sterkte en kracht 
bij het gemis en verdriet van deze 
mooie mensen. 
 
Op weg naar de zomer komen we 
van alles tegen, strakjes Konings-
dag en de feestweek, maar ook zijn 
er zorgen. Hoe gaat het met het 
gas, de benzine, de boodschappen 
enz. In de wereld is het een rom-
meltje en het verdriet in Oekraïne is 
hier zelfs voelbaar en in nog veel 
meer landen is er oorlog, maar 
momenteel is het nieuws de oorlog 
daar. Toch als je buiten loopt en ik 
zie alles open gaan in de natuur en 
de vogels fluiten, dan denk ik wat is 
de natuur geweldig mooi, die moe-
ten we zo mooi zien te houden, 
maar daar moeten we met elkaar 
aan werken, dus bedenk als je iets 
kunt doen aan de klimaat verande-
ring hoe klein ook, doe het dan. 
Alle beetjes helpen.  
 
Ria van der Linden-Verhoeven 
 
 



EVENEMENTEN KALENDER 
 
APRIL 2022 
24  Geref. Kerk: Jeugddienst - Hans Borghuis.  
26  OV Juliana: TENT=TENT feest. 
27  OV Juliana: Koningsdag. 
      Klokgelui, dorpsontbijt, aubade, versierde  
      fietsenoptocht, jachtseizoen, schuimparty  
      met DJ, BBQ.  
28  OV Juliana: Bingo. 
29  OV Juliana: Feestavond. 
30  OV Juliana: ???? 
30  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
 
MEI 2022 
11  PCOB: Ledenbijeenkomst met een presentatie  
      van de MAF. 
15  Geref. Kerk: Jeugddienst met Jacques Brunt.  
21  AFC: Slaatjesactie jeugdleden. 
21  AFC: Hafabra concert, organisatie Brassband  
      K&V Meeuwen. 
28  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
29-5 t/m 4-6 
      AFC: Anjercollecte Prins Bermhard  
      Cultuurfonds (online). 
 
 
 
 
 

 
JUNI 2022 
  4  AFC: Aelse dag. 
15  PCOB: middaguitstapje. 
18  AFC: Jeugdmuziekdag Altena in Almkerk. 
25  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
 
JULI 2022 
  9  AFC: Concert groot orkest in Wierden. 
 
SEPTEMBER 2022 
  3  OV Juliana: Pleinfeest. 
 
OKTOBER 2022 
  ?  OV Juliana: MusicAel. 
  8  AFC: Try-out jeugd- en goot orkest. 
15  AFC: Altena Streekfestival in Nieuwendijk. 
17-10 t/m 22-10 
       Collecte: Stichting Olopikidong’oe. 
 
NOVEMBER 2022 
19  AFC: Najaarsconcert. 
 
DECEMBER 2022 
24  AFC: Kerstzangdienst in Heusden. 
30  AFC: Oudjaarsconcert jeugd- en groot orkest. 
 
Nieuw 
 



DE TWEEDE WERELD-
OORLOG IN ANDEL.  
HOE KOOS SCHMIDT DIE 
BELEEFDE. 
 
door Teus van Tilborg 

Komende maand is het 77 jaar 
geleden dat er een eind kwam aan 
de Tweede Wereldoorlog. Onge-
twijfeld zal daar weer veel aan-
dacht voor zijn door herdenkingen 
en het vertellen van verhalen. De 
afgelopen jaren heb ik veel mensen 
in Andel over de oorlog gesproken 
waarvan er al veel van zijn overle-
den. De verhalen zijn echter be-
waard gebleven. Gedeelten daar-
van heb ik al eens gebruikt voor 
eerdere publicaties over de oorlog. 
Deze maand het verhaal van Koos 
Schmidt, zoals hij mij dat op 26 
november 2012 vertelde in het bij-
zijn van zijn broer Joost, die zo nu 
en dan een aanvulling gaf. 
 
Johannes Jacobus Schmidt was 
een bekende inwoner van Andel. 
Hij was maatschappelijk actief. 
Binnen de Gereformeerde Kerk en 
de politiek. Twee jaar was hij voor 
de ARP raadslid in Andel. Veel 
langer was hij penningmeester van 
de plaatselijke afdeling van deze 
partij, die later opging in het CDA. 
Hij werkte op kantoor van de firma 
Schouten in Giessen. Hij overleed 
op 17 februari 2016, 94 jaar oud. 
Tijdens de oorlog woonde hij aan 
de Hoge Maasdijk 108. Hieronder 
zijn herinneringen aan de oorlog. 

Mobilisatie   
“Ik werkte bij sigarenmakerij Van ’t 
Sant aan de Julianastraat, in het 
dorp ook wel Berendje Donderkop 
genoemd. Tijdens de mobilisatie 
werden mannen opgeroepen voor 
militaire dienst. Voor het bedrijf van 
Schouten had dit tot gevolg dat het 
werknemers op kantoor tekort 
kwam. Er moesten dus nieuwe 
mensen komen. Directeur Marinus 
Schouten was naar W. Bronkhorst, 
de directeur van de christelijke la-
gere landbouwschool, gegaan met 
de vraag of hij leerlingen die met 
goede resultaten de school hadden 
verlaten, kende. Hij heeft toen mijn 
naam genoemd. Schouten kwam 
toen persoonlijk vragen of ik bij 
hem wilde komen werken. Ik voel-
de daar wel voor. Vooral ook omdat 
ik wel door had dat in de sigaren-
makerij geen toekomst zat. Op mijn 
vraag wanneer ik zou moeten be-
ginnen antwoordde Schouten: 
morgen. Dat kan toch niet? rea-
geerde ik. ‘Ga het toch maar eens 
vragen’, was zijn antwoord. Zo ge-
zegd zo gedaan. Ik ging naar Van ’t 
Sant en belde aan en vroeg of ik de 
volgende dag bij Schouten mocht 
gaan werken. Hij werd heel kwaad. 
Twee weken moest ik wachten. Ik 
had het altijd goed met hem kun-
nen vinden. Die laatste twee weken 
echter niet meer. Een mooie ga-
bardine regenjas en een zilveren 
pen waarmee ik de orders noteer-
de, moest ik inleveren. Na twee 
weken ging ik bij Schouten in Gies-
sen op kantoor werken. Ik ben er 
niet meer weggegaan. Op kantoor 
werd het ook steeds drukker.” 
 
Een overval 
“Via de radio kwam ik op de hoogte 
dat ook Nederland in oorlog was. 
Het was een overval. Voor zover ik 
me kan herinneren werd er in de 
kerk geen aandacht aan besteed. 
Op eigen initiatief werden overal 

provisorische schuilkelders gegra-
ven. Achteraf gezien had dat wei-
nig nut. 
 
We leerden in die tijd een versje: 
 
Aan de ochtend van de tiende mei 
De zon rees aan de kim 
Toen kwam er van de oostenzij 
De wrede vijand in. 
 
Ik ging de eerste dagen gewoon 
naar het werk. Er kwamen Neder-
landse soldaten langs. Die waren 
gevlucht vanuit Venlo. Zaterdags 
kwam ik op kantoor Marinus (was 
de directeur, vT) tegen. Hij zei: ‘We 
gaan evacueren, alles komt hier 
onder water te staan.’ Ondanks 
waarschuwingen om dit niet te 
doen is hij toch gegaan, naar Zuid-
Holland. Ik werd op vrijdagavond 
met Roel van Tilborg naar Gorin-
chem gestuurd om bij een pakhuis 
te gaan waken. Dit heb ik gewei-
gerd. 
 
Op 14 mei kwamen er heel veel 
vliegtuigen over richting Rotterdam. 
 
In september 1940 werd ik in 
Waalwijk gekeurd voor de militaire 
dienst. Ik werd afgekeurd. Van de 
Arbeidsdienst kreeg ik een oproep 
om te gaan werken. Ik ben niet 
gegaan. Ook meester Vos, het 
hoofd van de school, niet. Waar ik 
zou moeten gaan werken weet ik 
niet. Als er een Duitse soldaat over 
de dijk kwam dook je weg, je ging 
onderduiken. 
 
In Genderen moesten we tankver-
sperringen gaan bouwen. Ook de 
beide plaatselijke predikanten 
Klerkx (Hervormd)en Bakker (Gere-
formeerd) moesten dit doen. Bak-
ker ging niet. ‘Ik blijf bij mijn scha-
pen’, zei hij. 

 



DE TWEEDE WERELD-
OORLOG IN ANDEL.  
HOE KOOS SCHMIDT DIE 
BELEEFDE. (vervolg) 
 
Langs de dijk in Andel moesten van 
de Duitsers schuttersputjes gegra-
ven worden. Ik heb daaraan ook 
meegedaan. Ik ben ook weleens in 
zo’n putje gekropen als er vliegtui-
gen overkwamen. Het gebeurde 
dat iemand met zijn klompen aan 
op me sprong.” 
 
Razzia 
“Op een gegeven moment kwam 
alles op de bon. Bij ons thuis ver-
kochten we tabaksbonnen, on-
danks dat bij ons niemand rookte. 
De bonnen haalden we op het ge-
meentehuis. 
 
Toen het Benedeneind geëvacu-
eerd was, had NSB-burgemeester 
Van der Ven zitting in de boerderij 
van Wijn van Wijgerden aan de 
ondervoet (Mr. S. Naaijenstraat) 
langs de Hoge Maasdijk. Daar 
heeft hij ook nog een huwelijk volt-
rokken. Van der Ven was geen 
kwade man. Ik kreeg van hem een 
Aussweis waardoor ik, met de fiets 
van mijn vader, naar mijn werk bij 
Schouten kon. 
 
Op zaterdag 3 maart 1945, ik was 
op weg naar kantoor, zag ik op de 
Ermensdijk (Maasdijk) in Giessen 
een Duitse soldaat staan. Hij hield 
me aan en rekende me in. Met nog 
enkele anderen werd ik opgebracht 
naar het gemeentehuis van Gies-
sen. Daar zag ik een heleboel 
mensen staan. Het werd me duide-
lijk dat er een razzia gaande was. 
Eén voor één moesten we naar 
binnen en werden daar vervolgens 
geregistreerd. Eerst werden we 
daarna naar het kantoor van 
Schouten gebracht. Toen dat vol 
raakte werden we overgebracht 
naar de hervormde kerk. Die zat 
vol. Ik meen met 140 mannen. Op 
de gaanderij zaten evacués. Fami-
lieleden kwamen ons in de kerk 
brood en jassen brengen. Ik had 
een brief geschreven aan tante 
Gijsje waarin ik vroeg kleding te 
brengen. Een Duitser pakte die 
echter af. 
Op een zeker moment kwam een 
NSB’er naar voren die vertelde dat 
personen van boven de 40 jaar die 

hij bij hun naam zou 
noemen, naar huis 
mochten. Mijn naam 
noemde hij als eerste, 
ondanks dat ik nog 
maar 23 was. Ik kreeg 
een schop onder mijn 
kont en met de mede-
deling ‘Zu hausse’, 
kon ik naar huis. Bij 
de Kwelstoep (Kam-
met- wegstoep) ston-
den veel mensen die 
vroegen wat er aan de 
hand was. Om zeven 
uur ’s avonds kwam 
iemand uit Drongelen 
bij ons aan de deur 
die tijdens het luchten 
ontsnapt was. Hij 
vroeg of hij bij ons 
mocht slapen. Dat 
mocht. Ik ging op de 
boerderij op de Hoef 
in het hooi slapen. 
Ook Marinus Schou-
ten heeft een paar 
dagen vast gezeten.” 
 
Een gevreesd wapen 
“Vanaf de evacuatie ging ik niet 
meer naar school. Voor die tijd gin-
gen de lessen op school gewoon 
door. Ook in het verenigingsge-
bouw is nog school gehouden. 
 
De V1 was een gevreesd wapen. 
Als we die hoorden aankomen gin-
gen we schuilen. Als het geluid stil 
viel betekende dit dat hij ging val-
len. Ik zag een keer een VI aanko-
men, een salto maken en vervol-
gens kwam hij aan de overkant van 
de Maas in Poederoijen terecht. 
Duitsers werden ondergebracht, 
ingekwartierd, bij particulieren. 
Joost: ‘Op een gegeven moment 
kwam ik thuis en zaten er wel 12 of 
13 Duitsers in huis We hadden vier 
bedsteden. De as van hun sigaret-
ten deden ze af op de bedden-
plank.’  

 
Koos: “Ik heb 
de Duitser 
ontmoet die 
notaris Holle-
stelle (foto) 

vermoordde. 
Hij moest 
mijn bretels 
hebben. Ik 
kreeg er een 

riem voor terug. Wim van Hemert 
kwam bij ons over het erf en vertel-
de dat er wat aan de hand was. Hij 
adviseerde onder te duiken. Wim 
was ook één van degenen, die te-
gen het huis stonden en met de 
dood werden bedreigd als niet aan 
de wensen van de Duitser zou 
worden voldaan. Daar stonden o.a. 
ook Gijs van Wijgerden, Piet van 
Andel, Teun den Dekker, Van Willi-
gen (een onderduiker). 
 
Schepen op de Maas, er lagen er 
bijvoorbeeld bij ’t Zand, achter her-
berg de Zwaan, werden beschoten 
of gebombardeerd. Er waren ook 
schepen uit België bij. Boveneind 
werd ook door een bom getroffen. 
De woningen van Cornelis Pelli-
kaan en Woutje Crielaard werden 
zwaar getroffen. Ook de schuur 
van Van Wijgerden werd bescha-
digd. Vooral de laatste periode van 
de oorlog was een bange tijd.” 
 
Dagelijks leven 
“Het dagelijks leven ging aanvan-
kelijk min of meer gewoon door. 
Toen de jongelingsvereniging 
‘Vreest God, eert de koning’, niet 
meer mocht vergaderen, kwamen 
we bij elkaar aan huis bijeen. 



DE TWEEDE WERELD-
OORLOG IN ANDEL.  
HOE KOOS SCHMIDT DIE 
BELEEFDE. (vervolg 2) 
 
Brood betrokken we van bakker 
Janus Schouten. Toen het Bene-
deneind geëvacueerd was, mocht 
ik met de bakfiets naar het winkel-
tje van Klop (aan de Mr. S. 
Naaijenstraat). Daar konden we 
brood op de bon halen. De andere 
boodschappen deden we bij Joost 
Versteeg aan de dijk. Voedselge-
brek was er niet. Velen hadden een 
eigen tuintje met groenten. Bij de 
boeren werd langs gegaan voor 
melk. Die wilden die graag kwijt, 
omdat die niet opgehaald werd. 
 
Het was verboden naar de radio te 
luisteren. We gingen stiekem toch 
naar de Engelse zender luisteren 
bij Hen van Noorloos.  
Joost: ‘Auto’s moesten ingeleverd 
worden. Sommigen demonteerden 
hun auto en verstopten de onder-
delen.’ 
 
Ab Olden aan de Kammetweg (huis 
van vrachtrijder Kees van Andel) 
had seinapparatuur in huis. Hij was 

getrouwd met één van de ‘Vosjes’ 
van de Rietdijk. Het is niet geheel 
duidelijk wat hij voor iemand was. 
Na de oorlog is hij naar Australië 
vertrokken. 
Thijs Versteeg, in dienst van de 
gemeente, was vaak de man die 
slechte boodschappen moest ko-
men brengen. 
 
De bevrijding op 5 mei, ging eigen-
lijk geruisloos aan ons voorbij. Ik 
kan me nog herinneren dat de ha-
ren van meisjes, die wat gehad 
zouden hebben met Duitsers, wer-
den kaalgeknipt.”  
 
 

Al sinds mensenheugenis 
organiseert Andels Fanfare Corps 
jaarlijks festiviteiten rond 
Pinksteren. Vroeger was dat een 
festival of Nationaal Concours op 
de muziektent op een weiland. 
Tegenwoordig is het de Aelse Dag 
op de zaterdag voor Pinksteren. 
 

Vanwege slechte 
weersverwachtin-

gen in 2019 en de 
COVID-19-

pandemie in 2020 
en 2021 was het 
helaas drie jaar op 
rij niet mogelijk 
om een veilige 
Aelse Dag te or-
ganiseren. Geluk-
kig kan en mag er 
in 2022 steeds 
meer en daarom 
heeft de werk-
groep besloten de 
organisatie van de 
Aelse Dag op te 
starten. 
 
Jaarmarkt  
De jaarmarkt is 
sinds 1976 vast 
onderdeel van de 
Aelse Dag. De 

voorbereidingen 
voor editie 44 zijn 
in volle gang. 
Deelnemers voor 
de warenmarkt 

zijn 

aangeschreven en de eerste 
aanmeldingen zijn binnen. Ook 
voor de rommelmarkt die in 2018 is 
toegevoegd aan de jaarmarkt en de 
kofferbakverkoop (nieuw in 2022) 
zijn al inschrijvingen ontvangen. 
Maar er kan nog meer bij! 
 
Inschrijven voor rommelmarkt en 
kofferbakverkoop 
Iedereen kan deelnemen aan deze 
rommelmarkt of kofferbakverkoop, 
om voor oude bruikbare `rommel`, 
`afdankertjes` en nog bruikbare 
tweedehands spulletjes een nieuwe 
eigenaar te vinden. 
Inschrijfformulier en voorwaarden 
voor deelname aan de markt vindt 
u op www.aelsedag.nl onder 
`Inschrijfformulieren`. 
 
Aelse Dag 
Het kloppend hart van de Aelse 
Dag is het dorpsplein bij de 
karakteristieke 14 eeuwse  
 
Romboutstoren met bakstenen 
torenspits, met een terras met 
zitjes, barretjes en eettentjes. Een 
gezellige plek om met familie en 
vrienden neer te strijken en te 
genieten van een hapje en een 
drankje. 
 
Tot ziens, zaterdag 4 juni op de 
“Aelse Dag” 
We zullen de ontwikkelingen van-
wege het onvoorspelbare COVID-
19 nauwlettend blijven volgen en 
hopen dat de Aelse Dag op 4 juni 
2022 door kan gaan, zonder door 
de overheid opgelegde beperkende 
maatregelen. De jaarmarkt, rom-
melmarkt en kofferbakverkoop be-
ginnen om 10.00 uur en stoppen 
om 16.00 uur. 
 
Volg ons op www.aelsedag.nl of 
op facebook aelsedag andel. 
 
 
Arja van Herwijnen 
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ORANJEVERENIGING 
JULIANA 
 
Dorpsquiz 

REURING IN HET DORP ! 
Zaterdagavond 9 april was het dan 
zo ver. Van 18.00-23.30 uur zijn 20 
teams bezig geweest om alle vra-
gen te beantwoorden. Foto-
opdrachten, geheime opdracht, 
doe-vragen voor jong en oud en ga 
zo maar door. Leuk om iedereen 
weer druk bezig te zien. Het ene 
team nog fanatieker dan de ande-
re. Een aantal ‘oude’ teams, maar 
zeker ook veel nieuw samenge-
stelde  teams hebben die avond op 
sommige momenten  met de han-
den in het haar gezeten en Google 
afgestruind om antwoorden te vin-
den. Wij als werkgroep en Oranje-
vereniging kregen weer dat warme 
gevoel van binnen. Mensen bij el-
kaar brengen en een fijne avond 
bezorgen, dat is waar we het voor 
doen. 
Op dit moment worden alle quiz-
boeken nagekeken om de uiteinde-
lijke winnaar(s) blij te kunnen ma-
ken met de zgn. ‘Wisselkaai’. De 
uitreiking van deze gewilde Wissel-
kaai zal plaatsvinden op vrijdag-
avond 29 april in onze feesttent.   
 
***** Feestweek ***** 

Je hebt het vast al ergens gezien of 
gelezen: we gaan in Andel weer 
een echte feestweek organiseren 
mensen! In de week van Konings-
dag 2022 staat er eindelijk weer 
een heuse feesttent bij de Rom-

boutstoren. Daarin en omheen 
worden tal van activiteiten voor 
jong en oud georganiseerd, dus we 
zien je heel graag, zonder jou geen 
feest! 
 
De afgelopen 2 jaar is er in Andel 
veel gebouwd, en hebben we veel 
nieuwe inwoners mogen verwel-
komen. We hebben dus ook be-
trekkelijk veel mensen die nog niet 
eerder een feestweek van de Oran-
jevereniging hebben meegemaakt. 
Laten we elkaar een beetje helpen 
door de “nieuwe” inwoners mee te 
vragen naar de feesttent, op te 
geven voor het dorpsontbijt, een 
versierde fiets te laten zien; alleen 
door zelf hierin actief te zijn, reali-
seren we de verbinding onder el-
kaar. Jij doet toch ook mee? 
 
Hoe ziet ons programma er uit: 
 
Dinsdagavond 26 april vanaf 
20.30 uur 
TENT=TENT (entree € 4,-) 
 
Woensdag 27 april om 08.30 uur 
Dorpsontbijt  
Opgeven kan door een mail te stu-
ren naar info@ovjuliana.nl (naam, 
aantal personen en leeftijden ver-
melden) of een briefje door de deur 
te doen op Wilhelminastraat 13 in 
Andel. Prijzen 0 t/m 3 jaar gratis, 4 
t/m 12 jaar € 2,50 en vanaf 12 jaar 
€ 5,-. Betaling bij de ingang van de 
tent. 

Woensdag 27 april om 10.00 uur 
Aubade met medewerking van 
AFC op de basisschool wordt het 
Wilhelmus nog een keer extra ge-
oefend, we hebben het nieuwe 
Koningsspelen lied tot onze be-
schikking; kortom alles in huis om 
een feestelijke aubade met elkaar 
te beleven. 
 
Woensdag 27 april om 11.00 uur 
Versierde fietsenoptocht.   
Versier je fiets weer op z'n mooist 
om een stralend rondje door Andel 
te fietsen in een lange stoet, word 
je vrolijk van! Dus sla maar vast 
crêpepapier en ballonnen in om 
aan de knutsel te gaan. Start is bij 
de Romboutstoren. 
 
Woensdag 27 april om 14.00 uur 
Jachtseizoen.  
Kom met het gezin of vrienden-
groepje (incl. smartphones) naar de 
tent. Daar krijg je instructies hoe 
het spel gespeeld gaat worden. 
Eén persoon uit de groep zal met 
een voorsprong als “voortvluchtige” 
het dorp in gaan. De anderen gaan 
op zoek om diegene te overmees-
teren! Tijdens het spel krijgen de 
speurders soms de locatie door 
waar de voortvluchtige zich op dat 
moment bevindt. Wie zijn het 
snelst? Deelname is gratis. 
 
Woensdag 27 april vanaf 15.00 
uur Schuimparty en DJ Julian. 
Weet je nog een paar jaar geleden  

mailto:info@ovjuliana.nl


ORANJEVERENIGING 
JULIANA (vervolg) 
 
dat je tot over je oren in het schuim 
kon verdwijnen en kon dansen?  
 
Dat gaan we nog een keer beleven! 
Voor jong en oud natuurlijk, want 
ook de wat oudere mensen vinden 
het helemaal leuk om zich in te 
pakken met schuim. 
 
Woensdag 27 april vanaf 16.00 
uur Overheerlijke barbecue bij 
de tent. Met de bekende BBQ-
worsten, saté en hamburgers. Te 
betalen met de welbekende oranje 
munten. 
 
Een groot gedeelte van de dag 
staan er springkussens voor de 
kinderen. Houdt u zelf in de gaten 
of alles goed gaat? Alvast bedankt! 
 
Donderdag 28 april om 20.00 uur 
Tent BINGO . Met mooie prijzen 
zoals je van ons gewend bent en 
als klapper een zomerse hoofdprijs, 
namelijk een echte Weber® barbe-
cue. Prijs per boekje € 15,-. 
 
Vrijdag 29 april om 20.00 uur 
Feestavond met DJ Dani en wie 
o wie wint de Dorpsquiz 
Natuurlijk is iedereen welkom, ook 
als je niet mee hebt gedaan met de 
Dorpsquiz! Lach mee met de hilari-
sche antwoorden en/of foto’s. Juich 
mee met de winnaar. Dans daarna 
mee tot in de late uurtjes op de 
gezellige muziek van DJ Dani. 
 
Zaterdag 30 april 
Op het moment van schrijven zijn 
er veel plannen voor deze 
dag/avond, maar is nog niks zeker. 
Dus volg onze berichten op Face-
book en/of Instagram en kom er 
achter of het is gelukt om Andel 
nóg een leuke dag of avond te 
kunnen bezorgen. 
 
Zoals je ziet, een oud en ver-
trouwd, maar zeker weer nieuw 
programma. Als Oranjevereniging 
hebben we ouderwetse kriebels in 
de buik van gezonde spanning nu 
het moment steeds dichterbij komt 
dat we de tent weer binnenstap-
pen. Hoe druk zal het zijn, hoe rea-
geert iedereen, kunnen we nog een 
biertje tappen, is het meteen weer 
zo gezellig als vroeger enz. Eén 

ding blijft hetzelfde, alle jaren, als jij 
niet aanwezig bent, is er geen 
feestweek. Dus we hopen je echt te 
zien tijdens één (het liefst alle 😉) 
van deze dagen in en rondom de 
tent. Tot ziens! 
 

Lid worden 
Heb jij je nieu-
we buren al 
gevraagd of ze 
lid zijn van 
onze vereni-
ging? Ben je 
zelf al lid en 

steun je ons hiermee om Andel een 
stukje leuker en gezelliger te ma-
ken? Allemaal nee? Voor € 15,- per 
jaar steunt u ons en doen wij ons 
best om Andel 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 
 
 

Afdeling Andel 
 
Het bestuur van PCOB-afd. Andel 
is weer volop actief. Er mogen 
weer ledenbijeenkomsten georga-
niseerd worden en de reiscommis-
sie is druk met het regelen van een 
middagreisje in juni. In maart had-
den we een interessante, maar ook 
emotionele middag rondom Kamp 
Vught. Voor april staat een paas-
middag op het programma, deze 
wordt gehouden op 13 april. Daar-
na zal op woensdag 11 mei iemand 
van de stichting MAF Nederland 
naar onze middag komen en ons 
komen vertellen over de inzet van 
deze stichting.  
 
MAF Nederland 
Gods Woord en Liefde brengen bij 
geïsoleerde bevolkingsgroepen 
wereldwijd. Dit willen we oplossen: 
Vervoer in gebieden die niet of 

nauwelijks bereikbaar zijn, vanwe-
ge natuurlijke barrières, oorlog en 
geweld, catastrofes. Dit is waar we 
trots op zijn: We voeren jaarlijks 
honderden medische evacuaties uit 
in de landen waar we werken. 
Vluchten van MAF zijn de enige 
manier om zieken en gewonden 
naar een ziekenhuis te vervoeren. 
Zo redden we levens van mensen 
die anders geen schijn van kans 
zouden hebben op overleving. Dit 
willen we bereiken: Onze doelstel-
ling daarin is tweeledig: hulp verle-
nen op het gebied van medische 
zorg, voedsel en opbouw samenle-
ving en het verbreiden van het 
Evangelie tot aan de uitersten van 
de aarde. Wat een belangrijk werk 
wordt door hen gedaan.  
Welkom, aan allen die deze mid-
dag willen bijwonen. De middag 
begint om 14.30 uur in de Schuts-
kooi aan de Beatrixstraat. Vooraf is 
er koffie of thee.  
 
Regionale samenwerking. Voor 
deze regionale samenwerking gaan 
we in april, als bestuur, naar een 
vergadering in Sprang-Capelle. Op 
deze dag worden we voorgelicht 
over het werk van PCOB over be-
langenbehartiging voor senioren. 
Vanuit het hoofdkantoor wordt 
hieraan hard gewerkt en is er in-
spraak bij diverse ministeries. Dit is 
belangrijk omdat we hier onze stem 
direct kunnen laten horen. Vooral 
de onderwerpen wonen, financiën, 
koopkracht en zorg komen hier aan 
de orde. 
 
Als bestuur zouden we graag in 
contact komen met jongere senio-
ren(55-70 jarige) uit het dorp Andel. 
Graag willen wij van u horen waar 
u belangstelling voor hebt of wat 
we voor u kunnen betekenen. 
Daarnaast kunt u zich inzetten voor 
uw medemens, ons thema is ‘Om-
zien naar elkaar’. PCOB is een 
organisatie voor senioren van 
vandaag en morgen. U mag ons 
altijd bellen of mailen. 
Verder kunt u via internet ook in-
formatie inwinnen b.v. door in te 
loggen bij KBO-PCOB.  Een mooie 
website is Academie, hier kunt u 
diverse onderwerpen vinden die 
van belang zijn bij het ouder wor-
den. https://academie.kbo-
pcob.nl  
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PCOB (vervolg) 
 
Als senioren hebben we een be-
langrijke plaats in de maatschappij, 
laten we daar dan ook onze winst 
mee doen. We denken b.v. vooral 
aan al het werk dat verzet wordt 
door senioren bv. vrijwilligers werk. 
Laten we daarnaast ook genieten 
van de vrije tijd die we als gepensi-
oneerden hebben gekregen. Laat 
eens iets van u horen!! 
 
Adri van Breugel, voorzitter tel. 
0183 442013 of adrivanbreu-
gel@planet.nl 
Nellie Hobo-van Noorloos, secreta-
ris tel. 0183 442340 
Arie van den Bogerd, penning-
meester tel. 0183 442365 
Marja Versteeg-Timmermans, alg. 
bestuurslid, tel. 0183 512944  
 

W A A R O M ? 
Het scheelt natuurlijk waar je in je 
leven mee bezig bent, maar in de 
periode van een tussenliggende 
maand komt deze vraagstelling 
dikwijls bij mij voorbij. Ik denk dan 
aan het liedje van André Hazes 
genaamd: Waarom, zeg mij waar-
om? Google het maar. Dat komt 
ook omdat je van een ander afhan-
kelijk bent om die vraag te beant-
woorden.  
 
Enkele voorbeelden hierbij:  
waarom horen we nog niets over 
de bouw van fase 3 langs de Neer-
Andelseweg? De genoemde fase 3 
met 55 te bouwen woningen moet 
aansluiten aan fase 2 waarvan de 
woningen voor de bouwvakantie 
opgeleverd kunnen worden als het 
weer mee blijft werken.  Antwoord:  
Er wordt druk gewerkt aan de 
ontwikkeling van fase 3, maar 
door aanpassingen in wet- en 
regelgeving is er een kleine ach-
terstand opgelopen, dus is er 

geen in-
formatie 
die daad-
werkelijk 
naar buiten 
gebracht 
kan wor-
den. Tegen 
de zomer-
maanden is 
er meer 
duidelijk-
heid;  
waarom 
horen we 
nog niets 
over de 
definitieve locatie van de speeltuin 
op de Bronkhorst die verplaatst 
moet worden en als bouwkavel al 
uitgegeven is? Zoals aangegeven 
in vorig punt zal tot de zomer 
niets veranderen. De speeltuin 
zal met de nieuwe inrichting 
meelopen;  
waarom duurt het zo lang dat we 
iets horen over de vorderingen over 
het aan te leggen fietspad tussen 
Andel en Veen? Zit het vast op 
onteigening? Het gedeelte vanaf de 
Neer-Andelseweg hoeft niet ontei-
gend te worden. Waarom dan niet 
vast beginnen met aanleg vanaf de 
Neer-Andelseweg naar het zwem-
bad? Dan wordt het rondje Aelse 
Bos alvast werkelijkheid en is er 
een gevaarlijk gedeelte gereali-
seerd;  
waarom gaat het zo traag met de 
bouw van de ruimte t.h.v. de dr. 
Esseveldlaan door Bazalt Wonen?;   
waarom bouwt Tankens-Andel bv. 
nog niet op hun grond in de Boom-
gaard;  
waarom horen we nooit meer iets 
van de bouw op de Wilhelminahof? 
Op de eerste brainstormavond 
werden we verrast door een ont-
werp van 16 gekoppelde laag-
bouwwoningen in een hoefijzer-
vorm, alles energieneutraal;  
waarom horen we niets meer over 
de vestiging van een stroomver-
deelstation van Enexis dat aan het 
begin van de Middenweg is ge-
pland?  
waarom geen nieuwe pannen op 
de gerestaureerde 3 woningen aan 
de Kon. Emmastraat die zo mooi 
opgeknapt zijn?  
Zo kan ik nog even doorgaan. Het 
enige wat wij als dorpsraad kunnen 
doen is die instanties en bedrijven 

aanschrijven of bellen en hopen dat 
ze met informatie komen, die wij 
aan u door kunnen geven. Dat ver-
zoek doen we dan ook elke maand, 
een week voordat de kopij ingele-
verd moet zijn, aan de vaste per-
sonen waar we contact mee heb-
ben.  
 
Uitslag verkiezingen 
 Degenen die daar in geïnteres-

seerd waren weten dat natuurlijk 
al even. Op het moment van 
schrijven heeft de informateur 
zijn werk gedaan en heeft zijn 
informatie doorgegeven aan de 
formateur dhr. Nico van Mourik 
die ermee aan de slag is. Dus 
de coalitievorming is in Altena 
goed op stoom.  

 In de vorige uitgave van dit blad 
kon u op de achterzijde lezen 
hoeveel onderwerpen die partij 
met de dorpsraad gemeen had. 
Samen doen spreekt ons aan 
stond bij de gegevens. Dat vindt 
de dorpsraad ook. De onder-
werpen hoeven niet allemaal in 
het eerste jaar gerealiseerd te 
worden, maar enige druk is 
vanuit de dorpsraad te verwach-
ten. Wie A zegt moet ook B 
zeggen is een bekend gezegde. 
Als we er nu toch het alfabet bij 
halen kunnen we starten met de 
A van Asfalteren Hoge Maas-
dijk. 

 
Middenweg  afgesloten 
Vanaf 19 april wordt deze weg 5 
weken afgesloten voor gemotori-
seerd verkeer i.v.m. de aanleg van 
7 wegversmallingen, inclusief de 2 
versmallingen die al aanwezig zijn. 
Die worden opgeknapt. De fietsers 
mogen/kunnen er langs. 
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DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
Nieuwe thema’s 
 de verlichting in de Hoofdgraaf 

richting Giessen zal beter tot zijn 
recht komen als de ruimtes tus-
sen de bestaande lichtpalen op-
gevuld zouden worden. Veel 
schoolgaande jeugd maakt ge-
bruik van de Hoofdgraaf en 
vooral  in de wintermaanden is 
er slecht zicht. 

 nu de nieuwe raadsleden geko-
zen zijn met als resultaat 31 ze-
tels en de formateur nu zijn werk 
doet, gaan wij als dorpsraad de 
nadruk leggen op de beveiliging 
met camera’s van het toekom-
stige transferium. De rede van 
deze vroege actie is de goed-
keuring van diverse instanties 
waaronder ook de gemeente-
raad. Dus is de wens gelijk ca-
meratoezicht vanaf de inge-
bruikname. 

 
Beeld ‘Gemeenschap’ 
Dit roestige beeld staat tussen het 
Vinkenpad en het Koolmeespad 
nabij De Nieuwe Notenhoff en is 
gemaakt door kunstenaar Ton 
Koops in 1987. Het is één van de 
eerste beelden waarin Ton Koops 
van materiaalkeuze is veranderd. 
Het beeld is 2,25 meter hoog en is 
uit plaatstaal vervaardigd en sym-
boliseert geborgenheid en beschut-
ting. Ton Koops woonde vroeger in 
De Smidse aan de Hoge Maasdijk 
in Giessen en alweer vele jaren in 
IJzendijke in Zeeuws-Vlaanderen. 
Waarom aandacht voor dit beeld? 
Omdat het er maar staat te staan 
zonder dat velen niet weten wat het 
betekent, omdat er geen plaquette 

met beschrijving bij staat. Wij gaan 
ons best doen om te achterhalen 
bij welke stichting aangeklopt kan 
worden, want wij nemen aan dat 
kunst beheerd wordt. Wie ons in-
formatie kan verschaffen kan/mag 
zich melden bij ons secretariaat. Bij 
voorbaat dank. 
 
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 

HARTREVALIDATIE 
Binnen de gezondheidszorg vinden 
altijd ontwikkelingen plaats als 
nieuwe behandelmethoden en in-
zichten, verschuivingen waar zorg 
geboden wordt en maatschappelij-
ke omstandigheden. Zo ook op het 
gebied van hartrevalidatie. Steeds 
meer kennis op dit gebied leidt tot 
veranderingen die steeds betere 
zorg op maat mogelijk maken, o.a. 
met steeds meer mogelijkheden 
om goede revalidatie ook bij de 
(gespecialiseerd) fysiotherapeut in 
de eigen regio te kunnen volgen. 
 
Hartrevalidatie wordt al heel lang 
gegeven in met name ziekenhuizen 
en revalidatiecentra. De kracht van 
deze locaties is de mogelijkheid 
van multidisciplinaire revalidatie-
programma’s, die zijn gericht op 
herstel, veranderingen in leefstijl en 
handhaven van herstel en verande-

ringen op de lange termijn.  
 
Voor hartrevalidatie worden in de 
richtlijnen 3 fasen beschreven. Fa-
se 1, de klinische fase, gaat over 
de periode van ziekenhuisopname, 
bijvoorbeeld na een hartinfarct of 
plaatsen van een stent. Fase 2 is 
de revalidatiefase, die tot nu toe 
het meest plaatsvindt in het zie-
kenhuis of een revalidatiecentrum 
en dus steeds meer verplaatst naar 
fysiotherapiepraktijken buiten het 
ziekenhuis. Fase 3 is de post-
revalidatiefase, of nazorgfase, die 
is gericht op behoud van de leef-
stijlveranderingen die in fase 2 zijn 
ingezet. Deze fase werd altijd al 
meer gedaan bij fysiotherapieprak-
tijken in de eigen omgeving. 
 
De revalidatieperiode heeft een 
aantal uitgangspunten en eisen: 
 Zorg op maat 
 (Samen) Individuele doelen 

vaststellen 
 Revalideren in groepsverband 

heeft meerwaarde 
 Multi- en interdisciplinair sa-

menwerken heeft meerwaarde 
 Mogelijkheden van Advanced 

life support 
 Kosteneffectiviteit 
 
Deze periode start op verwijzing 
van de cardioloog, na opname of 
behandeling op een polikliniek. De 
start is afhankelijk van de diagno-
se, maar in principe 1 á 2 tot 6 we-
ken na ontslag uit het ziekenhuis. 
In het ziekenhuis wordt de revalida-
tie altijd aangeboden vanuit een 
breder team met o.a. de cardio-
loog, hartrevalidatieverpleegkundi-
ge, fysiotherapeut, psycholoog, 
diëtist en maatschappelijk werk. De 
duur van het programma is steeds 
meer afhankelijk van de gestelde 
doelen, net als de behandelfre-
quentie per week. Het is dus niet 
meer automatisch 12 weken met 2-
3x per week naar het ziekenhuis.  
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FYSIO ANDEL (vervolg) 
 
Vanwege deze ontwikkeling, sa-
men met steeds meer kennis bij 
(gespecialiseerde) fysiotherapeu-
ten en mogelijkheden tot samen-
werking tussen verschillende zorg-
verleners in de eigen omgeving, 
kan steeds meer van de revalida-
tiefase in de eigen regio gedaan 
worden. Hierin staat de fysiothera-
peut met kennis van hartrevalidatie 
centraal wat betreft het fysieke trai-
ning en conditieverbetering. 
 
De belangrijkste en meest bekende 
redenen voor hartrevalidatie zijn 
angina pectoris, een hartinfarct, 
dotteren, bypassoperaties, opera-
ties aan of vervanging van hart-
kleppen, erfelijke afwijkingen, boe-
zemfibrilleren en plaatsing van een 
pacemaker of interne defibrillator. 
Hartfalen heeft een apart pro-
gramma! 
 
Als dan wordt voldaan aan een 
aantal criteria, kan meestal worden 
gestart met het revalidatiepro-
gramma. Het gaat dan om een ob-
jectieve (meetbare) vermindering 
van het inspanningsvermogen t.o.v. 
wat nodig is, het kunnen maken 
van een adequate inschatting van 
het eigen huidige inspanningsver-
mogen, een aanwezige versto-
ring/bedreiging van het psychisch 
functioneren en aanwezigheid van 
risicogedrag. Vervolgens hoort de 
revalidatie uit een aantal onderde-

len te bestaan: 1) een beweegpro-
gramma, 2) een ademhalings- en 
ontspanningsprogramma, 3) een 
informatieprogramma, 4) een leef-
stijlprogramma, stress- en zelfma-
nagement, 5) individuele begelei-
ding, 6) gespecialiseerde revalida-
tiezorg. 
 
Ook bij Fysiotherapie Andel wordt 
er verder ontwikkeld op dit gebied, 
met het beweegprogramma cen-
traal. Hierin wordt geleerd waar de 
eigen fysieke en conditionele gren-
zen liggen, hoe hier het best mee 
om te gaan is, optimalisatie van het 
inspanningsvermogen, overwinnen 
van angst voor inspanning, en ont-
wikkelen/onderhouden van een 
actieve leefstijl. Waar het nodig is, 
wordt ook samengewerkt met an-
dere zorgdisciplines, zodat de zorg 
goed en individueel op maat gere-
geld wordt. 
 
Rob Renshof 
www.fysiotherapieandel.nl  
 
 
ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
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 
info@andelsfanfarecorps.nl  en 
kom gezellig langs om te proberen! 
 

Aubade Romboutstoren  
Op 27 april om 10:00 uur  zingen 
we een aubade voor ons Konings-
huis onder begeleiding van AFC 
(leden van het groot en jeugdor-
kest) om onze verbondenheid te 
tonen. Voor de kinderen zingen we 
natuurlijk het Koningsspelen lied en 
daarna lekker koffie met cake bij de 
tent. Dit is een evenement van OV 
Juliana Andel. Locatie: Muziektent 
Romboutstoren.  
 
Slaatjesactie 
Op zaterdag 21 mei vindt de 
slaatjesactie van het jeugdorkest 
plaats. De verkoop zal starten van-
af 11:30 uur. Ook dit keer zal er 
weer een verkoopkraam aanwezig 
zijn de Romboutstoren voor het  
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ANDELS FANFARE 
CORPS (vervolg) 
 
geval u niet thuis bent of  u de kans 
niet wil lopen dat de slaatjes vroeg 
op zijn.  
 
Aelse dag  
De Aelse dag vindt plaats op zater-
dag 4 juni 10:00-17:00 uur. Locatie: 
rondom de Romboutstoren. Kijk 
voor meer informatie op 
www.aelsedag.nl   
 
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.  Wil 
je een instrument leren bespelen? 
Neem dan contact op via 
info@andelsfanfarecorps.nl  
 
Marit van der Ham 

 
 

Wij zijn blij om te kunnen vertellen 
dat het koor “Van alles Wâ” weer is 
gestart met de repetities. Na een 
lange zoektocht kregen we een 
paar weken geleden een telefoon-
tje van Ine Blom, hier uit ons eigen 
dorp, voor een gesprek met het 
bestuur, met de mededeling dat ze 
graag ons koor wil komen dirige 

 
ren. Inmiddels hebben we 2 repeti-
ties gehad en het voelt goed en 
vertrouwd. Ine was dirigent bij de 
Maasmaten uit Rijswijk, maar dit 
Karaoke en Meezingkoor is helaas 
opgeheven. 
Ze is afgestuurd aan het Rotter-
dams conservatorium docent mu-
ziekles enz…  
Teveel om op te noemen, ze staat 
haar ‘mannetje’ dus wel.  
Wat heerlijk dat we weer mogen en 
kunnen zingen.  
 
Er kunnen altijd nog nieuwe leden 
bij, dus bij deze een uitnodiging om 
eens te komen luisteren en te 
proeven hoe het is op het Aelse 
koor, misschien lijkt het je wat, voel 
je dan van harte welkom.  
 
De repetities zijn elke maandag-
avond om 20.00 uur in de kantine 
van Sparta ‘30. 
 
Bestuur “Van alles Wâ” 
 
 
 

UITERSTE 
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Klussendienst Altena staat 
voor u klaar! 
 
Wij zijn er voor ouderen, chronisch 
zieken, mensen met een beperking 
of inwoners die tijdelijk in bijzonde-
re omstandigheden 
verkeren met een 
smalle beurs en 
niemand in hun 
omgeving hebben 
om klusjes in en 
om huis aan te 
pakken.  
 
Als familie, vrien-
den of buren niet 
kunnen helpen, 
dan staan de vrij-
willigers van de 
Klussendienst klaar 
om uitkomst te bie-
den. De kosten 
bedragen € 5,00 
voor het eerste uur, 
gevolgd door € 
2,50 per half uur. 
Dit wordt nadat de 
klus naar tevre-
denheid is uitge-
voerd, contant af-
gerekend. 
 
Voor het aanmel-
den van een klus 
belt u de Klussen-
dienst. Er wordt 
vervolgens beke-
ken of de aanvraag 
past binnen de 
dienstverlening. Als 
de aanvraag kan 
worden uitgevoerd 
neemt de vrijwilli-
ger van de Klus-
sendienst contact 
met u op. 
 
Klussendienst Al-
tena is bereikbaar 
op maandagen van 
09.00 tot 15.00 uur. 
Tel. 06-39585170. 
 
Communicatie 
Trema Welzijn 

 



LOCATIE: 

TENT = TENT
20.30 uur  met onze eigen huis DJ Dani

TENTBINGO
20.00 uur 
met zomerse hoofdprijs

FEESTAVOND
20.00 uur 
met DJ Dani en prijsuitreiking  

D'N AELSE Dorpsquiz

KLEURRIJKE KONINGSDAG
08.30 Dorpsontbijt in de tent

10.00  Aubade

11.00 Versierde fietsen parade – kleurrijk, glitter en veren

14.00 JACHTSEIZOEN

15.00 SCHUIMPARTY & DJ Julian in the house

16.00  Barbecue

26
APRIL

27
APRIL

28
APRIL

29
APRIL

VOLG ONS!


