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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 van Aktu-Ael’ 
21 

Seizoen 2021 - 2022 

 
Beste Aktu-Ael lezers, vindt u ook 
dat dit Andelse dorpsblad moet 
blijven, dan kunt u ‘Vriend van Ak-
tu-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. 

1 september 2022 
5 oktober 2022 

2 november 2022 
7 december 2022 

 
Kees en Ria van der Linden 

 
ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
Na twee jaar, van nauwelijks con-
tact met de leden, hebben op 14 
mei jl. weer een netwerk bijeen-
komst kunnen organiseren. Met 
een groep zijn we naar de bier-
brouwerij de Magistraat in Almkerk 
geweest. Na de bierproeverij heb-
ben we onder een stralende zon op 
het terras kunnen genieten en weer 
netwerken met elkaar. 
 
Het is nog de vraag wat de herfst 
gaat brengen, maar voorzichtig zijn 
we al wel plannen aan het maken 
voor december. Als Covid weer niet 
opnieuw roet in het eten gooit, dan 
zullen we na de vakantie met plan-
nen komen. 
 
Als u ondernemer bent en nog 
geen lid van onze vereniging, willen 
we u graag verwelkomen in onze 
vereniging. Niet alleen netwerken 
binnen de vereniging, maar ook  
 
 

 
werkbezoeken staan weer op het 
programma. Ondernemersvereni-
ging De Linden is aangesloten, net 
als 8 andere ondernemersvereni-
gingen in Altena, bij het onderne-
mershuis. Het ondernemershuis zit 
vier keer per jaar aan tafel met het 
team ‘ondernemen’ van de ge-
meente, daar brengen we zaken 
die u treft aan de orde en beharti-
gen de belangen van de onderne-
mer. Kijk maar op onze nieuwe 
site, www.ovandel.nl,en daar kunt 
u zich aanmelden. De site hebben 
we nog gebruiksvriendelijker ge-
maakt, zodat de leden op een mo-
biele telefoon ook gemakkelijk en 
goed in beeld komen. 
 
Tenslotte wensen wij u een fijne 
vakantie of u nu ver weg of thuis 
blijft, hopen wij dat u kunt genieten 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf 
 
 

http://www.ovandel.nl/


NOOT VAN DE REDACTIE 
 
Alweer de laatste editie van jaar-
gang 30 ligt voor u en het was me 
het jaartje wel. De corona is voor 
ons gevoel weg, maar dat is een 
utopie, want de geleerden zijn bang 
dat het in het najaar weer zijn 
voortgang zal gaan vinden. Laten 
we nu maar eerst de zomer gaan 
beleven en ons toch even nog be-
schermd weten, in de herfst zien 
we dan wel weer en komt tijd komt 
raad, zeggen we dan, we zijn voor-
bereid. 

Wat was het fijn om weer een 
Pinkstermarkt te hebben en AFC 
heeft zijn best gedaan het voor 
iedereen zo gezellig mogelijk te 
maken en dat is ze gelukt, als we 
de berichten lezen en horen, hoe 
fijn het weer was dat we op straat 
weer praatjes konden maken met 
mensen die we allang niet meer 
hadden gezien. We kunnen er weer 
tegen en wie weet wat OV Juliana 
voor ons nog in petto heeft. Voor 
veel verenigingen is de zomer de 
tijd van bijkomen om weer met fris-

se moed het nieuwe seizoen te 
gaan beginnen en met het organi-
seren van allerlei evenementen. 
Dus neem de tijd, rust goed uit en 
met nieuwe energie op naar het 
nieuwe seizoen. We zullen in de 
volgende Aktu-Ael, die van sep-
tember, vast weer veel te schrijven 
hebben.  
 
Helaas moeten we constateren dat 
er ook weer verdriet was in ons 
dorp, want op 17 mei overleed op 
82 jarige leeftijd Zeger de Graaff. 
Hij woonde met zijn Andelse vrouw 
Arida den Dekker op de Clematis. 
Ze zijn daar in de tachtiger jaren 
komen wonen vanuit Rijswijk. Ze-
ger, voor sommige mensen bekend 
als Ses de Graaff, komt van oor-
sprong uit Waardhuizen. Ik (Ria) 
ken hem nog van toen ik met hem 
heb gewerkt bij Garage Bron in 
Rijswijk, waar hij automonteur was 
en altijd in was voor grappen. Ze-
ger en Arida hebben 2 jongens 
gekregen en zorgen zijn ook dit 
echtpaar niet bespaard gebleven. 
Zeger heeft veel voor zijn zoons en 
speciaal voor Eric gedaan, die een 
lichamelijke beperking heeft. Wat 
zal hij gemist worden door zijn ge-
zin en wij wensen hen veel sterkte 
en kracht. 
 
Annie Bouman-Schouten overleed 
op 18 mei op 85 jarige leeftijd. An-
nie woonde nog niet zo heel lang in 
De Notenhoff waar ze vanuit De 
Poort naar toe was verhuisd. Annie 
komt ook van oorsprong uit 
Waardhuizen, maar trouwde met 
Toon Bouman en ging wonen in de 
Kerkstraat en kregen 4 kinderen. 
Helaas overleed Toon in 1978 op 
jonge leeftijd en bleef Annie met 
een nog jong gezin achter. Dat was 
heel moeilijk voor haar, want hoe 
doe je dat? Daar is geen handlei-
ding voor, maar ze heeft het goed 
volbracht, haar kinderen zijn alle-

maal goed terecht gekomen en 
moeten haar nu missen. Annie was 
een opgewekte vrouw, altijd in voor 
een praatje en heeft bij Petit Ami, 
de chocoladefabriek van de familie 
van Tilborg, heel wat uurtjes ge-
werkt en daar veel plezier aan be-
leefd. Ook deze familie wensen wij 
veel kracht en sterkte bij het mis-
sen van moeder en oma Annie. 
Ook mensen waar wij niet van we-
ten die ook verdriet hebbe om ver-
lies, ook sterkte gewenst. 
 
Met plezier hebben wij de 30ste 
jaargang weer gemaakt en hopen 
natuurlijk dat wij jaargang 31 ook 
weer met veel kopij en advertenties 
kunnen gaan maken in september 
als iedereen weer thuis is van va-
kantie of gewoon lekker in de tuin 
heeft kunnen zitten. Nieuwe adver-
teerders zijn welkom en kunnen 
zich melden bij de redactie. Wij 
wensen jullie allen een fijne tijd toe 
en tot in september.  
 
Ria en kees van der Linden 
 
 
EET U MEE 
 
Mooi dat velen op 28 mei weer 
aanschoven voor een heerlijk 4-
gangenmenu. Met dank  aan alle 
vrijwillige koks! En alle tafeldekkers 
en opruimers!  
25 juni is het volgende etentje! 
Weer een smakelijke verrassing! 
We pauzeren dan in de maanden 
juli en augustus, maar we hopen 17 
september de pollepel weer op te 
pakken, dus noteert u de datum!  
 
Wilt u zich afmelden voor 25 juni 
dan graag een telefoontje naar 
0183-512944 en hetzelfde nummer 
voor de taxi! 
 
Met een groet, 
Marja, Elly en Hannie 



EVENEMENTEN KALENDER 
 
JUNI 2022 
15  PCOB: middaguitstapje. 
18  AFC: Jeugdmuziekdag Altena in Almkerk. 
18  St. Sport en Spel: 35ste TRUCKERDAG. 
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. 
17  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
 
OKTOBER 2022 
  8  AFC: Try-out jeugd- en groot orkest. 
15  AFC: Altena Streekfestival in Nieuwendijk. 
17-10 t/m 22-10 
       Collecte: Stichting Olopikidong’oe. 
21  OV Juliana: Lampionnenoptocht. 
29  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
 
NOVEMBER 2022 
11  AFC: Darttoernooi. 
19  OV Juliana: MusicAel. 
19  AFC: Najaarsconcert. 
26  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
 

 
DECEMBER 2022 
17  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
 ?   OV Juliana: Winterwonderland. 
24  AFC: Kerstzangdienst in Heusden. 
30  AFC: Oudjaarsconcert jeugd- en groot orkest. 
 
Nieuw 
 



CAMPING DE HOGE 
WAARD HEEFT EEN 
LANGE  
VOORGESCHIEDENIS, 
NIET IEDEREEN WAS ER 
BLIJ MEE. 
 
door Teus van Tilborg 
Verscholen achter het groen langs 
de Hoge Maasdijk, op de grens met 
Veen, ligt camping de Hoge Waard. 
Voor velen al jarenlang een gege-
ven. Een plek waar het aan de oe-
ver van de Afgedamde Maas goed 
toeven is. Maar er is heel veel wa-
ter door de rivier gestroomd voor-
dat in 1991 de camping in gebruik 
kon worden genomen. Politiek, 
bewoners en natuurorganisaties 
zagen, om uiteenlopende redenen, 
een camping daar helemaal niet 
zitten. Jarenlang is er over gespro-
ken. Kortom, de komst van de 
camping heeft een lange voorge-
schiedenis. 
 
Uiterwaard 
De camping is gerealiseerd op een 
uiterwaard met de naam Broekse-
waard. Vandaar dat in de aanloop 
naar de camping in de officiële 
stukken en in de media over een 
camping op de Broeksewaard ge-
sproken wordt. De waard, met een 
omvang van ongeveer acht hecta-
re, heeft van oorsprong een agrari-
sche bestemming. In de jaren ’60 is 
de waard opgespoten met zand uit 
de aangrenzende Veense Putten. 
In 1979 wordt het terrein aange-
kocht door Exploitatiemaatschappij 
De Broeksewaard B.V. uit Wijk en 
Aalburg, die ook eigenaar is van de 
Veense Putten. In hetzelfde jaar 
bestemt de gemeenteraad van 
Woudrichem het terrein tot ‘na-

tuurwetenschappelijk en land-
schappelijk waardevol agrarisch 
gebied.’ De provincie vindt dit een 
overwaardering van de aanwezige 
waarden en keurt de bestemming 
niet goed. Gelijktijdig geeft het aan 
in te kunnen stemmen met een 
bestemming als kampeerterrein. En 
daarmee komt de provincie terug 
op haar eerder standpunt dat dit 
ongewenst is. Dat de provincie nu 
over stag gaat komt doordat een 
alternatief gezocht moet worden 
voor camping De Mosterdpot in 
Woudrichem. De provincie had aan 
de daar al jaren bestaande cam-
ping in het bestemmingsplan de 
goedkeuring onthouden. De 
Broeksewaard zou een goed alter-
natief voor De Mosterdpot zijn. De 
verplaatsing is er niet gekomen. De 
gelijknamige vereniging zag daar 
ook helemaal niets in. De koppeling 
werd later ook losgelaten. Wel 
groeide het besef dat een camping 
op de Broeksewaard op zichzelf 
gezien acceptabel is. De bestem-
ming van de Broeksewaard moet in 
die tijd ook gezien worden in relatie 
met de bestemming van de Veense 
Putten waarvoor de gemeente Aal-
burg een beperkt recreatief gebruik 
voor ogen stond. De provincie 
dringt erop aan voor het totale ge-
bied, dus inclusief de Broekse-
waard één plan te ontwikkelen dat 
moet resulteren in een ideeën-
schets voor het gebied. Van het 
totaal plan is niets terecht geko-
men. Evenmin van het gelijktijdig in 
procedure brengen van een be-
stemmingsplan voor beide gebie-
den. De gemeente Aalburg bleef 
daarin achterwege. Eerst nog even 
verder terug in de tijd. Naar het 
moment dat de waard opgespoten 

is en nog geen definitieve bestem-
ming heeft. 
 
Recreatieve bestemming 
In juli 1967, Andel is dan nog een 
zelfstandige gemeente, vraagt 
raadslid Leen van Os (CHU) wat de 
bestemming wordt van de 
Broeksewaard. Hij krijgt als ant-
woord dat het een recreatieve be-
stemming wordt wat past in het 
structuurplan. In geen geval zal er 
sprake zijn van industriële be-
stemming. Het Andelse gemeente-
bestuur heeft zich lang sterk ge-
maakt voor een recreatieve be-
stemming. Zo was er een plan be-
staande uit onder andere 70 vakan-
tiewoningen en een restaurant. Het 
kwam niet van de grond vanwege 
terughoudendheid van de provincie 
die niets zag in permanente ver-
blijfsrecreatie. In 1972, dringt 
raadslid Koos Schmidt (ARP) aan 
op een zinvolle bestemming van 
het terrein. Dan is volgens hem 
alleen simpele dagrecreatie moge-
lijk. Hij is van mening dat vanuit 
Andel niet veel initiatieven ver-
wacht mogen worden om er een 
camping te krijgen. En daar krijgt 
hij gelijk in. Vanuit Andel komt er 
geen initiatief. Dat komt er wel van 
buiten het dorp, zoals hiervoor al 
beschreven. Intussen wordt het 
terrein met toestemming van de 
gemeente Woudrichem gebruikt 
voor het houden van auto- en mo-
torcrosswedstrijden (foto: Beeld-
bank SALHA). Omwonenden zijn 
daar niet echt blij mee vanwege 
geluidsoverlast. In 1983 wordt op 
hun verzoek zelfs een voor vijf 
wedstrijden verleende vergunning 
voor het houden van een motor-
cross na drie wedstrijden ingetrok-
ken. 
 
Infrastructuur 
Begin jaren ’80 komt de discussie 
serieus op gang om op het terrein 
een camping te vestigen. Ook de 
politiek gaat zich er mee bemoeien. 
In december 1984 dienen de partij-
en SGP, RPF en GPV een motie in 
waarin het college van burgemees-
ter en wethouders verzocht wordt 
een plan voor een camping niet 
verder te ontwikkelen. Anton de 
Groot (SGP): “Andel zit niet op een 
camping te wachten.” De infrastruc-
tuur is volgens hem ongeschikt en 
de veiligheid van de scheepvaart  



CAMPING DE HOGE 
WAARD HEEFT EEN 
LANGE  
VOORGESCHIEDENIS, 
NIET IEDEREEN WAS ER 
BLIJ MEE. (vervolg) 
 
komt in gevaar. “Er is alleen ruimte 
voor de lokale behoefte.” 
 
Er gaan weer enkele jaren over 
heen als de discussie echt serieus 
op stoom komt. Woudrichem, Aal-
burg en de provincie hebben in 
1988 in hoofdlijnen overeenstem-
ming bereikt die in samenwerking 
met De Broeksewaard B.V. zijn 
opgesteld waarin een camping 
past. De regionale kranten schrij-
ven er uitvoerig over. ‘Plan voor 
luxe camping Broeksewaard bij 
Andel’ kopt het Nieuwsblad voor 
het Land van Heusden en Altena 
om eraan toe te voegen dat moge-
lijk nog dit jaar de aanleg van start 
gaat. ‘College voor camping in 
Broeksewaard’ luidt de kop in het 
Brabants Dagblad. Volgens wet-
houder T. van Oostrum (CDA) past 
de ontwikkeling van een camping 
binnen het recreatiebeleid dat de 
gemeente voorstaat. Ad Bax van 
de exploitatiemaatschappij De 
Broeksewaard verwacht dat het om 
een investering van ongeveer twee 
miljoen gulden gaat. “ Het moet 
een wat luxere camping worden.” 
De wethouder kondigt aan dat de 
gemeente nu een bestemmings-
plan gaat voorbereiden. Bax ver-
wacht dat het wel mee zal vallen 
met de bezwaren. Eerder toen de 
plannen voor een camping ont-
stonden en er nog geen concreet 
plan was, werden al wel bezwaren 
gemaakt.  
 
Te optimistisch 
Al snel wordt duidelijk dat Bax te 
optimistisch is. Kort na het bekend 
worden van het campingplan roe-
ren de bewoners langs de dijk, ver-
enigd in buurtvereniging Zouten-
dijk, zich in de media. “Ons laatste 
vertrouwen is weg”, zeggen be-
stuursleden Peter Poorter en Bep 
Noorloos in het Nieuwsblad voor 
het Land van Heusden en Altena 
(foto Michel Copier). Ze gaan, met 
succes, handtekeningen verzame-
len in Andel en Veen. Ze verwach-
ten verstoring van de zondagsrust, 
verlies van uitzicht, verkeersover-

last en problemen met de afwikke-
ling van het verkeer. En de vereni-
ging is ook ontstemd over het ver-

dwijnen van het aanwezige strand.  
Ondanks de bezwaren gaat de 
gemeente door met het maken van 
een bestemmingsplan om de cam-
ping planologisch mogelijk te ma-
ken. In januari 1989, het vooront-
werpbestemmingsplan kan dan 
worden ingezien, organiseert de 
gemeente een hoorzitting. De 
buurtbewoners onderstrepen daar 
nog eens hun bezwaren. Dat doet 
ook Natuurbeschermingsvereniging 
Altenatuur. Die had het liefst gezien 
dat het gehele terrein afgegraven 
zou worden en dat binnendijks een 
camping gerealiseerd zou worden. 
Is er dan geen enkele voorstander 
van de camping? Jawel, onderne-
mersvereniging De Linden, die ziet 
het wel zitten. “De plannen voor 
een goed geoutilleerde camping 
heeft de vereniging van meet af 
aan ondersteund en zal die blijven 
ondersteunen”, zegt voorzitter J. 
Dijkslag. Ondanks de bezwaren 
vervolgt de gemeente de bestem-
mingsplanprocedure. De buurtver-
eniging gaat, met succes, in over-
leg met De Broeksewaard B.V. om 
tot een andere ontsluiting te komen 
dan in het plan is voorzien. Op 26 
juni 1989 stelt de gemeenteraad 
het bestemmingsplan vast waarna 
de provincie het op 26 september 
1989 goedkeurt. Op dezelfde dag 
dat het bestemmingplan wordt 
vastgesteld verklaren de directeu-
ren van De Broeksewaard B.V. 
medewerking te verlenen aan de 
wens van de raad inzake de toe-
gankelijkheid van de rivier voor de 
lokale bevolking en deze mede-
werking vast te leggen in een op te 

stellen en nader uit te werken 
overeenkomst onder door de ge-
meente te stellen voorwaarden. De 
raad stelde dit als voorwaarde om 
de toegankelijkheid naar de rivier 
voor de Andelse bevolking te bor-
gen.  
 

 
De Broeksewaard wordt uiteindelijk 
verkocht aan de familie Teus de 
Groot uit Esbeek. Die begint begin 
1991 met de inrichting van de 
camping onder de naam water-
sportcamping ‘De Hoge Waard.’ 
(foto Martin de Goede in Brabants 
Dagblad) In de zomer van dat jaar 
krijgen de inwoners van Andel een 
brief van de gemeente over het 
gebruik van het strandje. 
 
 

Geachte dorpsgenoten, in de 
maanden juli en augustus worden 
er geen PCOB-ledenmiddagen 
gehouden. Veel familieleden zijn 
een aantal weken met vakantie en 
als ouderen blijven de meesten van 
u thuis. Het wordt dan ook stil om 
ons heen. Minder bezoekjes en 
aandacht in deze maanden. Laten 
we daarom aan elkaar denken. 
Aandacht voor elkaar kan ook zijn 
een kaartje sturen of een praatje 
met elkaar maken. Elkaar aanspre-
ken tijdens een ontmoeting onder-
weg of op bezoek gaan.  Het zijn 
de kleine dingen die een dag weer 
zonnig maken.  



PCOB (vervolg) 
 
Wij wensen allen die van een va-
kantie gaan genieten een fijne tijd 
toe en een behouden thuiskomst. 
 
Seniorenplatform Altena: Vanuit 
het seniorenplatform is een brief 
geschreven naar alle gemeente-
raadsleden over de vakantieperio-
de. Hierin zijn de volgende punten 
aan de orde gesteld: 
* Het aantal uren dat senioren 
huishoudelijk hulp krijgen, deze 
uren worden nl. in de vakantieperi-
ode flink gekort.  
* tegelijk wordt aandacht gevraagd 
voor de sluiting van huisartsenprak-
tijken.  
Beide punten dragen niet bij aan 
het welzijn van senioren. Het is 
daarom belangrijk dat hier vanuit 
de gemeenteraad beslissingen 
worden genomen ten behoeve van 
onze kwetsbare inwoners. 
 
Manifest. Dit Manifest is door ver-
schillende ouderenorganisaties, uit 
Brabant,  naar de gemeenten ge-
stuurd. De Brabantse afdelingen 
van PCOB hebben hier aan mee-
gewerkt. 
Samenvatting. Brabantse ge-
meenten hebben een regierol om 
actief en concreet in te spelen op 
de dubbele vergrijzing tot 2040, 
samen met ketenpartners, met 
goede prestatieafspraken.  
Brabantse gemeenten werken met 
concrete actie- en uitvoeringspro-
gramma’s volop aan de opgave 
‘wonen-zorg-welzijn voor senioren’, 
omdat nietsdoen geen optie is.  
Het Brabants Netwerk Wonen-
Zorg-Welzijn is een brede en sterke 
afspiegeling van de maatschappij 
die met een actieagenda onder-
steuning en meerwaarde biedt aan 

lokale en regionale ontwikkelingen. 
Urgentie van de opgave ‘wonen-
zorg en welzijn voor senioren’ moet 
zichtbaar zijn in het bestuursak-
koord van gemeenten en in het 
referentiekader voor door gemeen-
teraden te nemen afwegingen, en 
moet terugkomen in de program-
mering ten behoeve van de uitein-
delijke uitvoering en realisatie.  
Sluit aan bij, of maak gebruik van 
het netwerk en bouw mee aan een 
actiegerichte agenda. 
 
Kernboodschap: De dubbele ver-
grijzing tot 2040 vraagt om krach-
tenbundeling bij de opgave ‘wonen-
zorg-welzijn voor senioren’. Ge-
meenten hebben hierin een regierol 
en weten zich hierbij gesteund door 
(aankomende) senioren en senio-
renorganisaties. Het Brabants Net-
werk Wonen-Zorg-Welzijn, een 
brede en sterke afspiegeling van 
de maatschappij, roept gemeenten 
op in de bestuursakkoorden en in 
de referentiekaders van de raad de 
urgentie van de opgave goed op te 
nemen en te borgen. Vertaald in 
concrete kwantitatieve en kwalita-
tieve doelstellingen en ambities en 
een programmatische uitwerking. 
Zo wordt het woningaanbod voor 
senioren verrijkt, én ontstaat ruimte 
en beweging voor andere groepen 
op de vastzittende woningmarkt. 
Opdat het voor senioren nu en in 
2040 goed wonen is, in een goede 
balans en samenhang tussen wo-
nen, zorg en welzijn. 
U kunt het hele manifest lezen op 
internet: Manifest Brabants Net-
werk Wonen-Zorg-Welzijn - 
Zorgbelang Brabant | Zeeland 
(zorgbelang-brabant.nl). Dit is 
zeker de moeite waard.  
Hebt u vragen of wilt u graag een 
gesprekje dan mag u altijd bellen 

naar een van de bestuursleden van 
PCOB-afd. Andel 
 
Namens het bestuur van PCOB-
afd. Andel. 
Adri van Breugel-van Andel 
tel. 0183-442013 
Nellie Hobo-Noorloos 
tel. 0183-442340 
Arie van den Bogerd 
tel. 0183-442365 
Marja Versteeg-Timmermans 
tel. 0183-512944 
 

 

 
 
 

ORANJEVERENIGING 
JULIANA 
 
Pleinfeest 3 september – de zo-
merafsluiter  
Op zaterdag 3 september wordt het 
dorpsplein helemaal ingericht tot 
een plaats waar we een ouderwets 
Pleinfeest gaan beleven, een beet-
je in de festivalstijl. Dat ons mooie 
dorpsplein zich helemaal leent voor 
een gezellig samenzijn, is te zien 
geweest bij de Aelse Dag, georga-
niseerd door ons eigen AFC. 
 
Wat je bij het Pleinfeest mag ver-
wachten? Denk aan; een barbecue, 
een drankje, een muzikale noot, 
gezellige verlichting enz. Alle in-
grediënten om er met elkaar een 
onvergetelijke avond van te maken, 
maar dan net wat anders dan an-
ders.  
Dus de Barbecue; niet alleen de 
saté, maar ook een verrassend 
ander stukje vlees en/of groente. 
Het drankje; prikkel al je zintuigen 
met het drinken van een speciaal 
biertje. De muziek; denk aan vinyl 
en alle soorten muziek. 
Hoe leuk is het om op een sfeervol-
le locatie alle bekenden weer te 
zien en spreken; over de avonturen 
in de zomer, de dingen die mensen 
bezighouden en niet te vergeten 
heerlijk onbezorgd kletsen met el-
kaar – dat is belangrijk in deze tij-
den. Meer informatie volgt zo snel 
mogelijk via Facebook, Instagram 
en onze website 
www.ovjuliana.nl. 
 
Lampionnenoptocht 21 oktober 
Daar is ie weer hoor; De lampion-
nenoptocht vindt plaats op vrijdag 

https://zorgbelang-brabant.nl/nieuws/manifest-brabants-netwerk-wonen-zorg-welzijn/
https://zorgbelang-brabant.nl/nieuws/manifest-brabants-netwerk-wonen-zorg-welzijn/
https://zorgbelang-brabant.nl/nieuws/manifest-brabants-netwerk-wonen-zorg-welzijn/
https://zorgbelang-brabant.nl/nieuws/manifest-brabants-netwerk-wonen-zorg-welzijn/
http://www.ovjuliana.nl/
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avond 21 oktober. Ook dit jaar na-
tuurlijk bedoeld als samenzijn voor 
de kinderen, waarbij de eigen ge-
knutselde lampion natuurlijk het 
allerleukste is om te zien.  
 
MusicAEL 
Deze topper van een avond komt 
weer terug in het najaar, en wel op 
zaterdag 19 november. Ieder jaar 
horen we weer; “oh, achteraf toch 
wel spijt dat ik niet geweest ben” of 
“ik hoorde dat het indrukwekkend 
was ja”. Kortom; zorg dat jij er dit 
jaar bij bent om ondergedompeld te 
worden in een muzikale beleving 
die zijn weerga niet kent. Deze 
avond wordt de muzikale omlijsting 
in ieder geval verzorgd door het 
AFC, aangevuld met (bekende) 
artiesten. Meer informatie na de 
zomervakantie. 
 
Winterwonderland editie 2022 
Johoho…… ook dit jaar gaan we 
het Winterwonderland organiseren 
in december. Denk nog even terug 
aan vorig jaar, hoeveel glunderen-
de gezichten je voorbij hebt zien 
komen tijdens die avond (vooral in 
het Aelse Bos). Ideeën zijn er weer 
genoeg en de uitwerking is van 
start. 
 
Zomergroet 
Voor ons als bestuur breekt ook de 
vakantieperiode aan, waarin ieder 
op zijn eigen manier zijn batterij op 
gaat laden om weer vol energie te 
zijn voor de volgende evenemen-
ten. We wensen iedereen een hele 
goede vakantie toe, in welke vorm 
dan ook en zien jullie heel graag op 
het Pleinfeest op zaterdag 3 sep-
tember!!! 
 
Namens OV Juliana 
Gerard Millenaar 
 

 
STRALENDE AELSE DAG 
Eindelijk, na drie jaar weer een 
ouderwets gezellige Aelse Dag! 
Vaak hoor je mensen dan ook zeg-

gen “Fijn dat het weer kan!” en dat 
was ook de duidelijk te merken. 
 
De kleinere, compacte jaarmarkt 
wordt druk bezocht. Alle kramen 
staan rondom een gezellig terras 
aan de voet van de Romboutsto-
ren. Veel bezoekers komen een 
kijkje nemen op de waren- en 
rommelmarkt en in de verschillende 
kramen en kofferbakken snuffelen 
om iets leuks op de kop te tikken. 
Voor de ijscokar van Lekker Ge-
mekker staat een lange rij wach-
tenden. Naast ijs en fruit worden er 
ook veel bloemen en planten ver-
kocht. 

Midden op het feestterrein is een 
demonstratie door Modelbouwver-
eniging Replica uit Werkendam, 
met op afstand bestuurbare minia-
tuurvrachtwagens en -schepen. In 
een kinderhoekje bij het terras 
springen kinderen op een spring-
kussen. Andere kinderen worden 
weer geschminkt. 

Vanaf de muziektent klinkt trombo-
nemuziek. De P-Bone workshop 
wordt druk bezocht. Pieter Van-
dermeiren, dirigent van Andels 
Fanfare Corps, leert jongeren en 

ouderen in korte tijd hoe je  trom-
bone speelt. In no time spelen de 
deelnemers op een PBone (kunst-
stof trombone) mee met ‘We will 
rock you’ van Queen. 
 
Onder een strak blauwe lucht trok 
het sfeervolle terras de hele dag 
gasten voor één of meerdere con-
sumpties, broodjes met lekkers van 
de BBQ of vers fruit. Onder een 
schaduwdoek of in de zon even 
gezellig bij te kletsen met mensen 
die je vanwege Corona een tijd niet 
meer hebt gezien. Met livemuziek 
van duo Happie uit Veen was het in 
ieder geval weer ouderwets gezel-
lig. 
 

En zo gaat de in 2019 afgelaste 
‘Aelse Dag editie 44’ in 2022 als-
nog als een geslaagde Aelse Dag 
de boeken in. Op naar het 9e lus-
trum, zaterdag 27 mei 2023! 
 
Uitslag van de trekking van de 
verloting van Andels Fanfare 
Corps:  
De 1e prijs - € 250,- is gevallen op 
lotnummer 1593 
De 2e prijs - € 150,- is gevallen op 
lotnummer 1371 
De 3e prijs - € 100,- is gevallen op 
lotnummer 0656 
De 4e prijs - € 50,- is gevallen op 
lotnummer 0196 
 
Arja van Herwijnen 



Project De Rib 
Het bestuur heeft zich vanaf de 
oprichting voorgenomen om te pro-
beren een projectgroep te vormen 
als er grotere onderwerpen aan de 
orde zouden komen in de kern. 
Een projectgroep vertegenwoor-
digd door 2 bestuursleden met de-
genen die hiervoor interesse had-
den. Op deze manier is ook de 
projectgroep ontstaan van het Pro-
ject De Rib. Doormiddel van de 
oproep in dit blad hadden zich 2 
personen gemeld. Daarna heeft het 
bestuur personen/organisaties 
aangeleverd aan de dames die met 
het project af moeten studeren en 
die zij graag in de groep opgeno-
men wilden zien. Genoemde da-
mes en de gemeente-adviseur 
hebben deze personen zelf bena-
derd en zo is er een projectgroep 
ontstaan die de vergadering van 11 
mei hebben bijgewoond. Die per-
sonen zijn: Ruben Hazelaar, Erik 
Westerlaken, Sandra Sterrenburg, 
Jaap Verhoeven, Machiel Crielaard 
en Frans Sterrenburg. Allen uit 
Andel. Er waren ook 2 vertegen-
woordigers van Veevoederfabriek 
De Heus aanwezig evenals een 
afgevaardigde van de VVV. Sandra 
heeft van deze bijeenkomst een 
verslag gemaakt, waarvan de pro-
jectgroep die informatie goed kan 
gebruiken als ze op eigen benen 
komen te staan. Inmiddels is uit de 
projectgroep een voorzitter (Ma-

chiel) en secretaresse (Sandra) 
voortgekomen, zodat er een zekere 
leiding is ontstaan. Eind juni moe-
ten de dames hun werkstuk inleve-
ren bij de gemeente. Uiteraard zijn 
we heel nieuwsgierig of onze sug-
gesties hout hebben gesneden en 
of we hiermee verder kunnen. Een 
melding in de vorige uitgave dat de 
gemeente een bureau in de arm 
heeft genomen is onjuist. Wij ho-
pen dat we in de volgende uitgave 
van september meer kunnen vertel-
len. Dan komt het nieuws via de 
Projectgroep De Rib. 
 
Akkoord voortzetting coalitie 
gemeenteraad 
Formateur Nico van Mourik is er 
uit. Vier partijen uit de gemeente-
raad leveren de 5 wethouders voor 
de periode 2022-2026. Het docu-
ment waarin de beleidsafspraken 
staan is aan burgemeester Lich-
tenberg overhandigd. Inmiddels zit 
iedereen op zijn of haar plaats. Als 
Dorpsraad kijken wij dan uiteraard 
op ons lijstje met thema’s die nog 
in het vat zitten bij de gemeente. 
Transferium Curio, fietspad langs 
de Middenweg, bouwen fase 3 op 
de Bronkhorst, 12 woningen Esse-
veldlaan/Vinkenpad, inrichting en 
ontsluiting Bronkhorst op de Neer-
Andelseweg in het teken van de 
Mobiliteitsvisie inclusief de aanleg 
van een dubbel fietspad aan 1 zijde 
van de weg richting sportvelden, 
opstellen Dorpsvisie en bestem-
ming/ontwikkeling De Rib en Asfal-
teren Hoge Maasdijk.  
 
We zijn geïnteresseerd in de porte-
feuilles milieu, duurzaamheid, wo-
nen in het algemeen, want als de 
kern vol gebouwd is moet er weer 
ruimte gecreëerd 
zijn voor de toe-
komst. Wij willen 
vooral onze jeugd 
in Andel houden, 
omdat die als het 
goed is aan onze 
toekomst bouwt! 
Woonvisie en 
ruimte komen dan 
om de hoek kijken. 
Ook de natuur en 
het landschap ver-
dient aandacht en 
dan denken wij 
aan de inrichting 
van het eerder 

genoemde transferium. Ook voor 
het urnen-vraagstuk is nog geen 
oplossing. Werk genoeg dus voor 
onze beleidsmakers. 
 
Verlichting Hoofdgraaf 
Het stuk vanaf ’t Buitenhoff tot aan 
Giessen is niet voldoende verlicht 
omdat de lantaarnpalen te ver uit 
elkaar staan. Vooral voor fietsers is 
het gevaarlijk en daarbij vallen ze 
slecht op door het andere verkeer. 
We hebben dit punt bij de gemeen-
te aangekaart. 
 
Glasvezel in alle woonkernen 
van Altena 
Alle dorpsraden kregen bericht van 
de teammanager Ruimtelijk Beheer 
van de gemeente over de aan-
staande werkzaamheden en de 
uitrol glasvezel en planning. De 
gemeente is de afgelopen maan-
den druk bezig geweest met de 
aanvraag van Deltafiber. Er zijn de 
nodige onderhandelingen geweest. 
Wij gaan niet in op de volgorde van 
aanleg, maar naar verwachting zijn 
na 1,5 jaar alle werkzaamheden 
klaar, gerekend vanaf het derde 
kwartaal van 2022. Totaal 20.000 
aansluitingen in de kernen en het 
industriegebied. Ongetwijfeld gaat 
u hier meer over horen. 
 
Speeltuin Roem van Altena 
De gemeente heeft deze locatie, 
tijdelijk, als voorkeur aangewezen. 
Later wordt deze naar fase 3 ver-
legd. Fase 3 is de nog open lig-
gende (gras)ruimte als u vanaf de 
Neer-Andelseweg het bouwproject 
op komt rijden. Er moet echter nog 
intern bekeken worden wanneer dit 
kan, welke speeltoestellen er ver-
plaatst gaan  
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worden en wat de kosten zijn. Het 
groene gedeelte met de vlag er in 
is de aangewezen strook en het 
zwarte gearceerde gedeelte is de 
onderhoudsstrook t.b.v. het water-
schap die geheel vrij moet blijven. 
Dus tegenover de huizen in de 
straat Boerengroen. De Dorpsraad 
heeft hun zienswijze aangegeven 
die onderzocht gaat worden waarbij 
de veiligheid voorop staat. Ook 
mogen er best wat toestellen na 9 
jaar aangevuld en/of vervangen 
worden.  
 
Bouwen in Andel 
3 koopwoningen in de Kon. Em-
mastraat (Bazalt Wonen) 
-per 8 juni zijn er nog geen huizen 
verkocht omdat ze nog niet ver-
koopklaar zijn i.v.m. de omgeving. 
Ze komen te koop via Makelaar 
Hofstede uit Werkendam. 
-over de overige 12 te bouwen wo-
ningen langs de Esseveld-
laan/Vinkenpad komt in de volgen-
de uitgave, half september, nadere 
informatie. 
 
Amaliahof 
Prachtig te zien hoe deze locatie 
zich ontwikkelt,  wat een aanwinst 
voor het dorp betekent. 
Bronkhorst fase 2 
We gaan hier niet over speculeren, 
maar een gedeelte van de huizen 
is de bedoeling dat deze opgele-
verd gaan worden in de vakantie-
maanden en de overigen in sep-
tember. Daarbij zal het straatwerk 
aangepakt gaan worden en naar de 
snelheid van het autoverkeer geke-
ken worden, want er wordt veel te 
hard gereden. 

Bronkhorst fase 3 
Dit kaartje is het definitief totaal-
ontwerp van 2008. U kunt zien wat 
er gebouwd is, nog te bouwen is en 
wat er binnenkort opgeleverd gaat 
worden. De vakken waar een kruis-
je in staat worden binnenkort opge-
leverd. De gemeente is druk bezig 
met onderhandelingen met project-
ontwikkelaars. 
In de eerste maanden na de vakan-
tie wordt er meer duidelijk over de 
inrichting van fase 3. In ieder geval 
staan er nog tussen de 40 en 50 te 
bouwen woningen op de agenda. 
 
Namens het bestuur, 
Frans Sterrenburg 

Wat zijn schouderklachten? 
Bij schouderklachten heeft u pijn in 
en rond uw schoudergewricht en 
vaak ook in uw bovenarm. 
De klachten kunnen snel of lang-
zaam beginnen. Het kan iets sim-
pels zijn of toch iets waarvoor je 
naar de huisarts of fysiotherapeut 
moet. 
Het geeft vaak extra pijn als u uw 
arm omhoog beweegt. 
Soms straalt de pijn uit naar uw 
schouderbladen, nek, elleboog of 
vingers. 
Meestal kunt u niet slapen op de 
pijnlijke schouder. 
Door de schouderklachten gaan 
soms dingen minder goed: werken, 
sporten, een kind optillen, bood-
schappen doen of het huishouden. 
De pijn kan maken dat u uw arm 
minder gebruikt. Daardoor kunt u 
een stijve schouder krijgen.  

Hoe ontstaan schouderklachten? 
Bij schouderklachten die zomaar 
beginnen is de oorzaak vaak on-
duidelijk. 
De klachten kunnen te maken heb-
ben met: 
 Lang achterelkaar dezelfde be-
wegingen maken, zoals bij tennis-
sen of werken met een computer-
muis. 
 Zwaar tilwerk. 
 Zwaar duwwerk. 
 Werk waarbij uw armen steeds 
boven uw hoofd zijn, bijvoorbeeld 
schilderen van een plafond. 
 De schouder gaat steeds ge-
makkelijk (bijna) uit de kom. 
 Het gewricht wordt minder glad 
en soepel (artrose). 
 Een verdraaiing, stoten of ande-
re blessure van de schouder. 
 Nekklachten. 
 Uw leeftijd. 
 Spanningen of stress thuis of op 
het werk.  

Wat kunt u zelf doen bij schou-
derklachten? 
Blijf uw schouder en arm regelma-
tig gebruiken, ook als het wat pijn 
doet. Bewegen zorgt er voor dat uw 
schouderklachten niet erger wor-
den en dat uw schouder niet vast 
gaat zitten. 
 Probeer, als dat gaat, door te 
gaan met uw dagelijkse bezighe-
den. 
 Bewegen is goed, maar niet met 
kracht. Ga dus 
 niet te zwaar tillen, 
 niet ergens hard aan duwen of 
trekken, 
 niet werken met uw armen bo-
ven uw hoofd (zoals een plafond 
schilderen). 
 Doen ook kleine bewegingen 
veel pijn? Geef dan uw schouder 
even rust. 1 tot 3 dagen is meestal 
al genoeg. Kijk dan toch of u uw 
arm 3 tot 4 keer per dag even 
voorzichtig alle kanten op kunt be-
wegen. 

https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose
https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose
https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose
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Ga na die paar dagen weer door 
met de dingen die u gewend bent. 
Ook al heeft u nog wel een klein 
beetje pijn. Als u uw arm weinig 
gebruikt, kunt u ook oefeningen 
doen. 
 
Als u te lang wacht, wordt uw 
schouder stijf. Het wordt dan 
steeds lastiger om uw arm weer 
gewoon te gebruiken. 
Maak niet steeds dezelfde bewe-
ging. Als u bijvoorbeeld de hele 
dag post sorteert of een compu-
termuis gebruikt, kunnen de 
schouderklachten blijven of juist 
erger worden. U kunt dan aan uw 
leidinggevende of aan de bedrijfs-
arts vragen of u (tijdelijk) ander 
werk kunt doen. 
Sommige mensen vinden koelen 
van de schouder prettig, weer an-
deren vinden juist warmte fijn. Dan 
heeft u misschien even minder pijn. 
Maar de schouderklachten gaan er 
niet sneller van over. 
 
Hoe gaat het verder bij schou-
derklachten? 
Is de schouderpijn in één keer be-
gonnen met een duidelijke oorzaak, 
zoals door stoten of verdraaien? 
Dan zijn de klachten vaak sneller 
over. Het kan dan al in 1 of 2 we-
ken over zijn. Schouderklachten die 
langzaam beginnen, kunnen langer 
duren en ook terugkomen. Als u 

schouderklachten ervaart probeer 
dan eerst zelf de regels toe te pas-
sen zoals eerder omschreven in de 

tekst: “Wat kunt u zelf doen bij 
schouderklachten.”  
 
Fysiotherapie bij schouderklach-
ten  
Bij schouderklachten is het vooral 
belangrijk om te blijven bewegen. 
Lukt het niet goed om uw schouder 
te blijven gebruiken, terwijl u wel 
pijnstillers slikt? Dan kan oefenthe-
rapie daarbij helpen. De fysiothe-
rapeut legt uit welke oefeningen u 
kunt doen.  
Ook bij schouderklachten vanuit de 
nek kan fysiotherapie de klachten 
verminderen. 
Wanneer contact opnemen bij de 
huisarts voor schouderklachten?  
Bel uw huisarts:  
 als u erge pijn heeft en die gaat 
niet weg of wordt erger 
 als de klachten erger worden 
wanneer u hoest 
 als pijnmedicijnen niet helpen 
 als oefentherapie niet helpt 
 als u koorts krijgt na een prik 
tegen de pijn in uw schouder 
 als een prik in uw schouder niet 
helpt 
 als u pijn in uw schouder krijgt 
bij inspanning (de trap op lopen, 
rennen, de brug op fietsen) 
 
U kunt ons vinden op 
www.fysiotherapieandel.nl of bel 
0183-441681. 
 
 
ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
Terugblik concert 21 mei  
Op zaterdag 21 mei heeft het groot 
orkest van AFC op uitnodiging van 
Brassband K&V Meeuwen een 
mooi concert gegeven. Wij willen 
Brassband Kunst en Vriendschap 
Meeuwen o.l.v. Henk van Loon 
bedanken voor de samenwerking.  
 
P-bone workshop op de Aelse 
Dag. 
Dirigent van het groot orkest Pieter 
Vandermeiren gaf een heel ge-
slaagde p-bone workshop tijdens 
de Aelse Dag. Heb je hieraan 
meegedaan en ben je enthousiast 
geworden? Je kunt bij ons proef-
lessen volgen op allerlei instrumen-
ten! Kijk op onze website 
www.andelsfanfarecorps.nl of 
mail naar in-
fo@andelsfanfarecorps.nl.  

 
Deelname jeugdleden aan de 
JMD 
Op zaterdag 18 juni zullen de 
jeugdleden van AFC weer 
meedoen aan de jeugdmuziekdag. 
Deze dag zal spetterend afgesloten 
worden met een concert van 19:00-
20:00 uur. Locatie: ’t Verlaat in 
Almkerk. 
 
AFC zoekt jou! 
Wil je een instrument leren bespe-
len of bespeel je  een instrument 
wat in een fanfare behoort, dan 
zoeken wij jou. Kom langs op onze 
repetitieavond of stuur een mail 
voor meer informatie 
aan:info@andelsfanfarecorps.nl 
 
AFC wenst iedereen een fijne 
vakantie 
 
Marit van der Ham 
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