
Nummer 301 
 

DORPSBLAD  ANDEL 
 

31STE  JAARGANG  NUMMER  1 
     SEPTEMBER  2022 
 

“AKTU – AEL” 
 
 
 
 
 
 



C O L O F O N : 
 
Jaargang 31 
Seizoen 2022-2023 
 
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       135,-   142,50     150,- 
 ¾  A4       105,-   112,50     120,-  
 ½  A4       82,50     90,-        97,50 
1/3 A4       66,50     74,-        81,50  
 ¼  A4       55,-       62,50      70,- 
1/8 A4       40,-       47,50      55,-  
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AKTU-AEL 
 

‘Vrienden van Aktu-Ael’ 
4 

Seizoen 2022 - 2023 

 
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. 

5 oktober 2022 
2 november 2022 
7 december 2022 

 
Kees en Ria van der Linden 
 

ONDERNEMERS  
VERENIGING DE LINDEN 
 
De ballonvaart heeft afgelopen 
zomer plaatsgevonden. Marijke 
Nieuwkoop uit Veen, die deze bal-
lonvaart had gewonnen, heeft de 
reis gemaakt en heeft ervan geno-
ten. Dit heeft laat ze ons weten, zie 
bijgaande foto Links onder). Opge-
stegen in Andel, 15 juni bij Cees en 
Hanny van Andel, dat is nog eens 
uniek en uiteindelijk geland in 
Udenhout. Dan weet je zeker dat je 
Andel van uit de lucht ziet. Roza 
ballonvaarten uit Raamsdonk heeft 
op deze manier nog een extra 
plaatselijk tintje aan de ballonvaart 
gegeven. 
 
Als u op de Hoge Maasdijk bent 
geweest hebt u zeker een bijzonder 
schip zien liggen aan de Rib. 
Dankzij de fantastische medewer-
king van de directie en personeel 
veevoederfabriek de Heus, ligt dit 
bijzondere museumschip daar. Tot 
3 oktober kunt u aan boord van dit 
schip en terug gaan naar de mid-
deleeuwen. Het is een bijzondere 
gewaarwording om door de tijd 
terug te gaan en te zien hoe men 
vroeger martelwerktuigen gebruikte 
om mensen aan het praten te krij-
gen of om te straffen. Maar ook de 
dagelijkse werk-
zaamheden zoals 
leerlooien zijn  te 
zien. 
 
Als u bij de deel-
nemers van OV 
De Linden een 
aankoop hebt ge-
daan, hebt u een 
kaartje met een 
nummer mee ge-
kregen, dan trek-
ken we elke week 
10 nummers, 
waarmee men 
korting krijgt op 

een gezinskaart. Op onze site 
www.ovandel.nlwww.ovandel.nl 
worden die nummers bekend ge-
maakt, ook kan men daar de deel-
nemende ondernemers vinden. 
 
De nummers van de eerste week 
zijn 34-216-279-398-574-636-739-
774-837-927. Met dit winnende 
nummer krijgt u 50% korting op een 
gezinskaart van € 15,-  
 
Normaal zijn de toegangsprijzen € 
5,- voor studenten, € 4,50 (met een 
geldig studenten ID) en kinderen 
tot 13 jaar €4,-, gezinskaart voor 2 
volwassenen en 2 kinderen is dus 
€ 15,-. Voor groepsbezoeken heeft 
men een speciaal tarief, dus als u 
van plan bent om met een groep te 
gaan, neem dan even contact met 
hen op. Volgende week trekken we 
weer 10 nummers die u kunt zien 
op onze site. Wacht niet te lang als 
u van plan ben om te gaan kijken 
bij jonkvrouw Christel en ridder Len 
met zijn paardje. Dit unieke paardje 
kan tellen en heel duidelijk dit laat 
zien. 
 
Namens bestuur OV De Linden 
Ad de Graaf 
 

http://www.ovandel.nl/
http://www.ovandel.nl/


NOOT VAN DE REDACTIE 
 
September 2022 en we beginnen 
aan de 31ste jaargang van ons 
Dorpsblad Aktu-Ael. De vakantie zit 
erop en alle scholen zijn weer be-
gonnen. Wij wensen alle leerlingen 
van jong tot oud heel veel succes 
en plezier in het nieuwe schooljaar. 
Spannend altijd weer, want wat 
staat ze te wachten, keuzes die 
gemaakt moeten worden enz. enz. 
Eén goede raad van de redactie; 
wees niet bang om advies te vra-
gen als je het niet meer weet, want 
twee weten vaak meer dan één en 
vragen staat vrij en is cool, want 
wat er op jullie afkomt, dat hebben 
wij ouderen zo nog nooit gehad, 
voor ons werden vaak de keuzes 
gemaakt en pakten ook niet altijd 
goed uit, dus succes allemaal. 
 
Een nieuw seizoen en er staat van 
alles op de planning, de verenigin-
gen zijn weer druk in de weer om 
van alles te organiseren. Diverse 
Buurtverenigingen hebben ook al 
een gezellige avond gehad en pak-
ken de activiteiten zo langzamer-
hand weer op, want na 2 jaar coro-
na willen we weer van alles doen. 
Toch moeten we alert blijven, het 
virus is echt niet weg. In deze Aktu-
Ael staan alweer diverse activitei-
ten gepland, te zien op de evene-
mentenkalender, dus hou het in de 
gaten en probeer mee te doen met 
de activiteiten die staan te gebeu-
ren, want dat is ook weer leuk voor 
de organisatie als er veel dorpsge-
noten hieraan meedoen, dat zorgt 
voor saamhorigheid en dat is in 
deze lastige/moeilijke tijd, waarin 
de ene crisis nog niet is bezworen 
en de andere alweer voor de deur 
staat, heel belangrijk. 
 
Er is de afgelopen tijd toch weer 
veel gebeurd, vreugde en verdriet 
wisselen elkaar af, zo is het leven 
nu eenmaal. We beginnen met het 
verdriet wat er was bij diverse ge-
zinnen, want op 17 juni overleed 
Aart Hobo op 74 jarige leeftijd. Aart 
was een bekende in ons dorp en 
kampte al heel lang met hartpro-
blemen en liet zich door zijn ziekte 
niet beperken. Je zag hem overal 
en vaak maakte hij een praatje. 
Aart en Nellie waren vlak voor zijn 
overlijden ook 50 jaar getrouwd en 
hebben dat gelukkig nog uitgebreid 

met hun gezin en vrienden kunnen 
vieren. Het verlies van hun 
schoondochter Yvonne heeft er bij 
hen diep in gehakt, maar ze bleven 
positief, want zorgen en verlies 
horen bij het leven en voor Nellie, 
haar zonen Bart en Arne met hun 
gezinnen is er het grote gemis, 
maar  ook daar zullen ze met el-
kaar weer een weg in vinden. Wij 
wensen ze heel veel kracht en 
sterkte. 
 
Op 23 juni overleed Piet Brugmans 
op 82 jarige leeftijd. Piet woonde 
met zijn vrouw Hanna in de Poort 
sinds een aantal jaren. Voorheen 
woonde ze heel lang in de Hoofd-
graaf en Piet is daar Brug-ei gestart 
die nu wordt gerund door zijn 
zoons in Giessen op het Industrie-
terrein. Piet en Hanna kregen sa-
men 6 kinderen en hebben inmid-
dels veel kleinkinderen wat ze als 
een grote zegen ervaren. Ze fiet-
sen graag samen en hopelijk vindt 
ze nu weer iemand die met haar wil 
wandelen of fietsen. Wij wensen de 
familie Brugmans heel veel sterkte 
en kracht bij dit verlies. 
 
De familie Sterrenburg heeft het 
laatste 1½ jaar van een aantal fa-
milieleden afscheid moeten nemen, 
want op 18 augustus stierf de laat-
ste uit dit gezin van 5 kinderen 
Heiltje van Kapel-Sterrenburg. Heil-
tje was getrouwd met Anton van 
Kapel en bij menig Andelnaar nog 
wel bekend. Heiltje woonde aan de 
Mr. Naaijenstraat. Jaren is Heiltje 
vrijwilliger geweest bij de Activo-
band, wat ze heel trouw heeft ge-
daan. Ze maakte ook graag een 
praatje als je ze zag bij de super-
markt of waar dan ook, altijd vrien-
delijk en behulpzaam. Heiltje en 
Anton kregen samen 2 jongens, 
Hans en Gertjan, en ook kreeg ze 
nog 3 kleinkinderen. Wij wensen de 
gezinnen veel sterkte nu het “thuis” 
is weggevallen. 
 
De vreugde bij de mensen die 60 
jaar getrouwd waren afgelopen 
juli/augustus moet ook natuurlijk in 
deze Aktu-Ael vermeld worden, 
want dat is wel de moeite waard. 
Drie echtparen mochten dit vieren. 
Op 26 juli waren Auke en Dirrie 
Sonnema-Duister in de Henri Di-
nantstraat de eerste van deze drie. 
De ballonnen en versierelen hingen 

in de tuin en aan de deur. Ook de 
felicitaties van onze Koning zijn 
thuis bezorgd en onze Burgervader 
bezocht het bruidspaar. 
Op 1 augustus waren Nico en Teu-
nie Schouten-van Tilborg aan de 
Hoofdgraaf 60 jaar getrouwd en 
ook daar waren er versierselen. 
Ook hier kwam de felicitatie van 
onze Koning en ook hier kwam 
burgemeester Lichtenberg op be-
zoek.  
De laatste in dit illustere rijtje zijn 
Anton en Jannie Koekkoek-Romijn  
die op 16 augustus vierden dat ze 
60 jaar getrouwd waren. Hier kwam 
natuurlijk ook de brief van de Ko-
ning met de felicitaties en hier 
kwam loco burgemeester Hans 
Tanis op bezoek, ook zeer ge-
waardeerd natuurlijk.  
Al deze bruidsparen hebben het 
gevierd op hun eigen manier en wij 
wensen jullie nog veel mooie en 
vooral gezonde jaren, samen met 
jullie kinderen en kleinkinderen en 
natuurlijk onze felicitaties.  
 
Deze eerste Aktu-Ael van jaargang 
31 sluiten we af met jullie een mooi 
seizoen 2022/2023 te wensen en 
hopen met elkaar mooie dingen te 
beleven die er worden georgani-
seerd. Mocht je iets leuks te vertel-
len hebben of iets wilt delen over 
ons mooie dorp, lever het aan en 
wij kijken of we het kunnen plaat-
sen. Ook zijn wij blij met elke nieu-
we vriend van Aktu-Ael en zijn 
dankbaar dat we telkens weer een 
bijdrage mogen ontvangen om dit 
mooie blad te kunnen blijven ma-
ken. 
 
Ria van der Linden-Verhoeven 
 



EVENEMENTEN KALENDER 
 
SEPTEMBER 2022 
17  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
18  Geref. Kerk: Jeugddienst met Paul Balogh.  
21  De Notenhoff: Kledingverkoop,  
      14.00-16.00 uur. 
29  De Notenhoff: Jonker ‘verkoop speciaal  
      schoeisel’, 14.00-16.00 uur. 
 
OKTOBER 2022 
  6  Delta netwerk (glasvezel):  
      Informatieavond in ’t Buitenhoff. 
  8  AFC: Try-out jeugd- en groot orkest. 
12  PCOB: Ledenmiddag, ‘De Elisabeth vloed’. 
15  AFC: Altena Streekfestival in Nieuwendijk. 
17-10 t/m 22-10 
       Collecte: Stichting Olopikidong’oe. 
21  OV Juliana: Lampionnenoptocht. 
26  Herv. Kerk: Vakantie Bijbel Club. 
29  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
 
NOVEMBER 2022 
  9  PCOB: Ledenmiddag, ‘Ramp met  
      Janihudi’. 
11  AFC: Darttoernooi. 
19  OV Juliana/AFC: MusicAel. 
26  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
 
 
 

 
DECEMBER 2022 
  9  OV Juliana: Bingo. 
14  PCOB: Advent en Kerstmiddag. 
17  Eet u Mee: 17.00 uur in de Schutskooi. 
17  OV Juliana: Winterwonderland. 
24  AFC: Kerstzangdienst in Heusden. 
30  AFC: Oudjaarsconcert jeugd- en groot orkest. 
 
JANUARI 2023 
  7  AFC: Nieuwjaarsconcert, jeugd- en groot 
      orkest. 
 



 
 

 
 

 
ORANJEVERENIGING 
JULIANA 
 
Terugblik Pleinfeest 3 september 
De laatste vergadering voor de 
zomervakantie vragen we ons als 
bestuur altijd af wanneer we weer 
bij elkaar komen. Vorige jaren was 
de lampionnenoptocht vaak het 
eerste evenement na de zomer-
stop.  
 
Dit jaar lag dat even wat anders. 
Een aparte werkgroep is in de va-
kantie doorgegaan met het organi-
seren van het pleinfeest op 3 sep-
tember jl. Dit is eind augustus met 
het hele bestuur gedeeld om de 
laatste puntjes op de i te zetten. Op 
het moment van schrijven is het 
bijna zover en gaan we het plein 
omtoveren tot een waar festivalter-
rein met lekker eten, een drankje 
en muziek! Op het moment dat u 
dit leest hopen we terug te kijken 
op een gezellig samenzijn waar 
vakantieverhalen en foto’s zijn ge-
deeld. Waar oude vriendschappen 
nieuw leven is ingeblazen en waar 
nieuwe vriendschappen zijn ont-
staan. 
 
Lampionnenoptocht vrijdag 21 
oktober 
Daar is ie weer hoor; De lampion-
nenoptocht vindt plaats op vrijdag-
avond 21 oktober. Ook dit jaar na-
tuurlijk bedoeld voor de kinderen, 
waarbij de eigen geknutselde lam-
pion natuurlijk het allerleukste is 
om te zien.  
 
MusicAEL zaterdag 19 november 
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 volgt 
z.s.m. 

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…… 
 

Lid worden van 
Oranjevereni-

ging Juliana 
Heb jij je nieuwe 
buren al ge-
vraagd of ze lid 
zijn van onze 

vereniging?  
Ben je zelf al lid?  
Allemaal nee?  
 
Voor € 15,- per jaar per adres 
steunt u ons en doen wij ons best 
om Andel een stukje leuker en ge-
zelliger 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 
 
 

Afgelopen juni zijn wij, Wilma en 
Kees, naar onze school in Kenia 
geweest. Het was weer thuisko-
men. We werden door honderden 
kinderen verwelkomd bij de poort 
en liepen in een grote stoet naar de 
overige kinderen en hun leerkrach-
ten. De Trophy Day was bijzonder, 
duizenden mensen waren hierbij 
aanwezig en veel leraren werden in 
het zonnetje gezet, niet alleen van 
de Olopikidong’oe School, maar 
ook van andere scholen.  
 
Naast deze feestdag hebben we 
enkele ouders van kinderen, die 
ondersteund worden, thuis be-
zocht. Dit wordt altijd erg gewaar-
deerd. We hebben goede gesprek-

ken gehad met het bestuur van de 
school, waarin o.a. hun wensen 
besproken werden en waarbij wij 
als stichting kunnen gaan kijken 
waarin we hen financieel kunnen 
ondersteunen. De Game Drive voor 
de Masai Mara kon natuurlijk niet 
ontbreken. Telkens weer geweldig 
om de olifanten, leeuwen, giraffes 
en nog veel meer dieren van dicht-
bij te zien.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koffiehuis De Buurvrouw uit Wijk 
en Aalburg (De Galerij 8A) heeft 
onze stichting uitkozen voor hun 
goed doel. Zij hebben jaarlijks di-
verse goede doelen waarvoor zij 
geld inzamelen, via de verkoop van 
hun koffie en thee. Dus ben je in 
Wijk en Aalburg, ga daar een bak-
kie doen. Je ondersteunt hiermee 
Koffiehuis De Buurvrouw en Stich-
ting Olopikidong’oe. 
 
Collecte 
Stichting Olopikidong’oe gaat van 
17-22 oktober a.s. weer collecteren 
in ons mooie dorp Andel. Het geld 
wordt besteed aan leesboeken en 
zonnepanelen. Heeft u geen con-
tant geld in huis, geen probleem, 
we hebben een QR code op de bus 
geplakt waarmee u toch een gift 
kunt doen. Mocht u ons toch niet 
aan de deur treffen en wilt u toch 
een gift doen, dan kan dat door het 
te storten op banknummer  
NL64RABO0173629679 t.n.v. 
Stichting Olopikidong’oe. 
 
Ondersteun een kind 
U kunt een kind ondersteunen voor 
€ 125,- per schooljaar en dat hij of 
zij dan intern op school kan verblij-
ven. Deze kinderen zijn wees, half 
wees, verwaarloosd, komen ui teen 
groot gezin, één ouder gezin of uit 
een heel groot gezin met veel kin-
deren. De lijst met namen wordt 
door de leerkrachten samenge-
steld, want zij kennen de kinderen 
en de gezinnen. Er zijn nog veel 
kinderen die op een sponsor wach-
ten.  

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


STICHTING  
OLOPIKIDONG’OE 
(vervolg) 
 
Op 11 september jl. bestond Stich-
ting Olopikidong’oe 10 jaar en we 
hopen er zeker nog eens 10 jaar 
aan vast te plakken. We bedanken 
iedereen die de stichting, op wat 
voor manier dan ook, een warm 
hart heeft toegedragen en nog 
steeds toedraagt. 
 
Stichting Olopikidong’oe 
Kees van der Linden 
Wilma van Andel-Groenenberg 

Tijdelijke verplaatsing speeltuin 
Er moest eerst ergens anders ruim-
te zijn voor de speeltuin voordat er 
op het huidige perceel aan de 
Roem van Altena gebouwd kon 
gaan worden. Dat er nu in augus-
tus/september gebouwd kan gaan 
worden op dit perceel is duidelijk. 
Tijdelijk is de speeltuin nu ver-
plaatst langs de straat Boeren-
groen, maar op een definitieve 
plaats ter hoogte van de Neer An-

delseweg (fase 3) zullen we nog 
jaren moeten wachten is de ver-
wachting van de Dorpsraad. Eerst 
zal het bestemmingsplan voor die 
fase 3 nog goedgekeurd moeten 
zijn. Dan volgt de inrichting en 
daarna de bebouwing, want na 
goedkeuring van het bestem-
mingsplan gaat de gemeente niet 
eerst een speeltuin inrichten. De 
tijdelijke verplaatsing naar de straat 
Boerengroen zal naar de inschat-
ting van de Dorpsraad minstens 2 
jaar duren, wetende dat er pas in 
2024 gebouwd kan gaan worden. 
We hebben aanmerkingen ge-
maakt op de veiligheid met een 
sloot op de achtergrond, maar dat 
is meer ouders opgevallen. 
 
Onderhoudsploeg rond De Toren 
Ongeveer 8 jaar geleden heeft het 
bestuur de ruimte van de voortuin 
en het historisch kerkhof geadop-
teerd om die in een goede staat te 
onderhouden. Maaien, knippen, 
wieden en beheren was het uit-
gangspunt. Gemiddeld zeven per-
sonen staken de handen wekelijks, 
van maart tot en met september, uit 
de mouwen. In de vakantiemaan-
den was het af en toe nijpen met 
het personeel, maar altijd kwam er 
een oplossing. Maar nu kregen we 
er net voor de vakantie 2 vrijwil-
ligers bij en kwamen we wat ruimer 
te zitten. Ze zijn niet meer weg te 
branden en dat komt ook door de 
gezelligheid en de wederzijdse 
uitwisselingen van gesprekken tij-
dens het koffie en thee drinken. 

Zeven heren en twee dames telt de 
groep en die dames sneeuw je niet 
zomaar onder. Zij staan hun man-
netje. Maar als u de dames wilt 
versterken bent u van harte wel-
kom. Een kans misschien voor 
nieuwkomers in ons dorp om snel 
te wennen aan de omgeving en in 
te burgeren. Kom dan gewoon een 
keer langs op de koffie om 10.30 
uur op dinsdagmorgen of tussen 
kwart voor tien en kwart voor twaalf 
voor een kennismaking. 
 
Opstellen voorontwerp bestem-
mingsplan Transferium nabij 
Curio college 
In het kader van de sociale veilig-
heid hebben wij per brief aandacht 
gevraagd om de afweging te ma-
ken voor het plaatsen van came-
ra’s. Dit wordt t.z.t. zeker meege-
nomen, aldus de gemeente. De 
gemeente is nu bezig met het op-
stellen van het voorontwerp be-
stemmingsplan. Daarin wordt in 
ieder geval planologisch geregeld 
dat er camera’s kunnen worden 
opgehangen. Ook worden er stabi-
liteitsberekeningen gemaakt om de 
civieltechnische uitwerking te kun-
nen doen. Na de zomervakantie 
wordt er met de Dorpsraad contact 
opgenomen om een inloopbijeen-
komst te organiseren over het 
voorontwerp bestemmingsplan. 
 
BOUWEN door Tankens Andel 
BV op de Bronkhorst 
Aan De Boomgaard zullen wij 
komende periode een 2 tal projec 



DORPSRAAD ANDEL 
(vervolg) 
 
ten realiseren. Het eerste deel be-
staat uit 12 rug aan rug woningen. 
De woningen zijn verdeeld over 2 
blokken met ieder 6 woningen. Het 
tweede deel bestaat uit nog eens 5 
vrije sector koopwoningen. Het 
huidige plan is om 2 blokken 2 on-
der 1 kap en een vrijstaande wo-
ning te realiseren. De definitieve 
startdatum van beide projecten is 
nog niet bekend, maar is voorzien 
voor eind 2023. 
Aan de Kroonsappel kunnen bin-
nen het huidige bestemmingsplan 
nog eens 8 rijwoningen gereali-
seerd worden. Zodra de definitieve 
uitwerking van de nieuwe fase  van 
de Bronkhorst bekend is, zullen wij 
dit plan nader uitwerken en af-
stemmen op de volgende fase. Dit 
i.v.m. de gewenste bouwfasering 
en uitvoeringsmogelijkheden om de 
woningen uit de eerste en volgende 
fase tegen elkaar te bouwen. 
Amaliahof 
Aan De Poort, achter de Keuken-
hoff en Villa Analo kunnen 7 wo-
ningen gerealiseerd worden. De 
definitieve uitwerking (huur en/of 
koop) van deze plannen staat nog 
niet vast. Het huidige plan bestaat 
uit 7 seniorenwoningen. De start 
van de bouw van deze woningen is 
voorzien voor eind 2023. Zodra er 
actuele informatie bekend is over 
eerder genoemde projecten zullen 
wij dit via diverse media kenbaar 
maken. Voor meer informatie over 
deze projecten kunt u zich inschrij-
ven bij Tankens Andel B.V. U kunt 
hiervoor een bericht met uw gege-
vens sturen naar info@tankens.nl. 
 
Koolmeespad/Dr. Esseveldlaan 
Ter hoogte van het Koolmeespad / 
dr. Esseveldlaan worden 12 rijwo-
ningen gebouwd, 6 huur en 6 
koopwoningen is voorlopig de be-
doeling. De leden hebben als eer-
sten het bericht al ontvangen dat 
belangstellenden informatie via 
info@bouwlinie.nl kunnen inwin-
nen als zij zich aanmelden. Het is 
nog niet te laat om u aan te sluiten 
in de rij. Let op, dit is geen moge-
lijkheid om in te schrijven.  
Een lang lopend project gaat einde-
lijk na meer dan 5 jaar gestalte 
krijgen en zal er weer een braaklig-
gend terrein verdwijnen en wordt 

daarmee fase IV in die hoek opge-
vuld. 
 
Bestemmingsplan  
Wilhelminastraat 32 
De gemeente gaf per 30 juni kennis 
van de voorbereiding van dit be-
stemmingsplan. Voor velen zal er 
niet direct begrepen worden over 
welke locatie het gaat. Het gaat 
over de ruimte tegenover De Oude 
Silo waarop nu onbruikbare kassen 
staan, genaamd De Wilhelminahof 
van de familie Van Giessen. We 
hebben lange tijd niets meer ge-
hoord, maar de plannen lagen er 
wel degelijk. Dit plan maakt het 
mogelijk dat er in totaal 12 wonin-
gen gebouwd kunnen gaan wor-
den, zodat Andel er weer een 
mooie locatie bij krijgt. Veel succes 
gewenst! 
 
Ook maakte de gemeente per 21 
juni bekend dat het bestemmings-
plan is vastgesteld van de voorma-
lige Rietdijk, nu Bronkhorst ge-
naamd. Dit houdt in dat de ge-
meente de planologische mogelijk-
heid biedt om enkele nieuwe wo-
ningen te bouwen. Dit betreft 3 
nieuwe woonpercelen die worden 

toegevoegd aan het bebouwingslint 
langs de Bronkhorst Zuid en 1 per-
ceel waarop na sloop nieuwbouw 
plaatsvindt. 
 
Snelheid Kammetweg drama-
dossier 
Dit onderwerp staat bijna 8 jaar op 
onze themalijst. Diverse wijkagen-
ten zijn gepasseerd. Al deze agen-
ten hebben via metingen geconsta-
teerd dat er daadwerkelijk veel te 
hard gereden wordt. Vervolgens 
wordt er via appverkeer geïnfor-
meerd dat het opgenomen wordt in 
verkeersdeskundige gesprekken in 
het bijzijn van de wijkagenten. Dat 
was het dan tot er weer een vol-
gende wijkagent geïnstalleerd 
wordt die weer vooraan moet be-
ginnen.  
 
Dat heeft er toe geleid dat we nu 
aan burgemeester Lichtenberg 
gaan vragen intern een onderzoek 
te starten. Uiteindelijk gaat onze 
burgemeester over de veiligheid 
van de burgers. Misschien moeten 
we wachten tot er eerst iets ern-
stigs gebeurt ,wat vaak het motief 
is om niets te ondernemen. 
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Fiets/wandelpad Andel - Veen 
Gehoopt wordt dat dit in augustus 
2024 gerealiseerd is. Veel werk zit 
er in gesprekken met aanwonen-
den. De meeste aanwonenden aan 
de noordkant waar het pad moet 
komen, wonen voor de Kammet- 
weg gezien vanaf de Neer-
Andelseweg. Waarom wordt de 
uitvoering dan niet in twee delen 
gesplitst? In 2023 een deel en in 
2024 een deel. Dat kan ook in het 
voordeel van verkeersbewegingen 
zijn. Over de verkeersmaatregelin-
gen op de Middenweg horen we 
gunstige berichten over de in-
richting. Daar hoeft niet meer over 
geëvalueerd te worden.  
 
ASFALTEREN HOGE MAASDIJK 
Reageer op het schetsontwerp 
Hoge Maasdijk. 
In 2023 staat groot asfaltonderhoud 
gepland op de Hoge Maasdijk in de 
bebouwde kom van Andel. Ge-
meente Altena gaat dit combineren 
met verbeteringen van de wegin-
richting om de verkeersveiligheid te 
verbeteren en verkeersoverlast te 
verminderen. Na een eerdere uit-
vraag naar knelpunten op de 
Maasdijk in Andel wordt nu uw re-
actie gevraagd op het schetsont-
werp. Ook wordt u uitgenodigd op 
een bewonersavond op 4 oktober 
a.s. 
Geef uw mening voor 24 sep-
tember. 
Gemeente Altena hoort graag wat 
u van het schetsontwerp vindt. 
Geef via de website 
www.gemeentealtena.nl/hogema
asdijkandel uw reactie op het 
schetsontwerp. Dit kan tot 24 sep-
tember. Aan de hand van deze 
reacties optimaliseert de gemeente 
waar nodig het ontwerp. 
Meld u aan voor de bewoners-
avond op 4 oktober. 
Dit nieuwste ontwerp wordt gepre-
senteerd op een bewonersavond 
op dinsdag 4 oktober in ’t Buiten-
hoff in Andel. De inloop is om 19.00 
uur, de avond start om 19.15 uur. 
In verband met de organisatie 
wordt u gevraagd zich voor vrijdag 
30 september aan te melden voor 
deze avond via 
www.gemeentealtena.nl/hogema
asdijkandel.  

Geen mogelijkheid om digitaal 
uw mening te delen. 
Heeft u geen mogelijkheid om uw 
mening digitaal met de gemeente 
te delen? Dan kunt u contact op-
nemen met Wietse Joustra via tele-
foonnummer 0183-516100 of via e-
mailadres 
w.joustra@gemeentealtena.nl. 
 
Verlichting Hoofdgraaf 
De verlichting van het traject 
Hoofdgraaf tussen Andel en Gies-
sen wordt meegenomen in het ka-
der van ‘het verlichten van fietsrou-
tes tussen de kernen’. Op dit mo-
ment loopt er een project voor het 
verlichten van verbindingswegen in 
het buitengebied, die op de fiets 
bereden kunnen worden, die niet of 
onvoldoende verlicht zijn en waar 
geen goede alternatieve routes 
tussen de kernen in mogelijk zijn. 
Met name de routes die de doel-
groep met schoolgaande jeugd 
hebben, heeft een hogere prioriteit. 
Dan kan en mag er natuurlijk niet 
getwijfeld worden aan de door de 
Dorpsraad aangegeven verbin-
dingsroute.  
 
De voorbereidingen over hoe één 
en ander uitgevoerd kan gaan wor-
den, worden binnenkort opgestart. 
Met de uitvoering moet er rekening 
gehouden worden dat de uitvoering 
nog wel enige tijd op zich zal laten 
wachten aldus de gemeente. Maar 
een begin moet er eerst zijn wil er 
iets tot stand komen. 
 

Strandje aan de Maas 
Het onderhoud is overgegaan naar 
de gemeente. Het probleem van 
begroeiing in  het zand wat het 
zitgedeelte verkleint wordt in de 
maand september aangepakt en 
tevens wordt het strandje voorzien 
van nieuw zand. 
 
Pad Aelse Bos 
Ook dankzij uw klachten bij het 
bestuur als gebruiker is het pad 
keurig van een harde toplaag voor-
zien. Vooral bij langdurige regenval 
was het bijna niet begaanbaar, 
maar nu kunnen we er weer even 
tegen. 
 
Transportverdeelstation Enexis 
Neer Andelseweg 
Op 15 december 2020 werd een 
eerste informatiebijeenkomst ge-
houden over dat nieuw te bouwen 
station nabij de kruising Neer An-
delseweg en de Middenweg. Dit 
omrede dat de capaciteit dient te 
worden vergroot om onder andere 
de energietransitie mogelijk te ma-
ken. Het huidige elektriciteitsnet 
voldoet niet meer. Nu is het zover 
dat het college bekend heeft ge-
maakt in het Kontakt van donder-
dag 21 juli jl. dat u het ontwerp be-
stemmingsplan kon bekijken van 
22 juli 2022 t/m donderdag 1 sep-
tember. Ook wij als Dorpsraad 
hebben van die mogelijkheid ge-
bruik gemaakt. De vervolgplanning 
is gesprekken met grondeigenaren, 
publiceren van het voorontwerp 
bestemmingsplan en dan moet in  
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juli 2023 de planologische procedu-
re gereed zijn (afhankelijk van be-
zwaar/beroep). Wilt u meedenken 
dan moet u de publicatie van het 
voorontwerp bestemmingsplan in 
de gaten houden waarover de be-
richten in september ongetwijfeld in 
het Kontakt verschijnen. 
 
Vergadering met B&W 
Deze vergadering op 21 september 
a,s, gaat dan over onze thema’s 
die wij op de agenda hebben staan:  
 Transferium bij Curio 
 Bestemmingsplan fase IV hoek 
Koolmeespad / Dr. Esseveldlaan 
 Mobiliteitsvisie (Neer An-
delseweg 
 Omgevingsvisie: (toekomstige 
uitbreidingslocaties als Andel vol-
gebouwd is) 
 Aandacht voor Projectgroep De 
Rib die op eigen benen staat en 
onderdeel is van de Dorpsraad 
 Dorpsvisie (enquête in het dorp) 
 Asfalteren Hoge Maasdijk 
(maart 2023) 
 Deltanet glasvezel (ambassa-
deur) 
 Verlichting Hoofdgraaf 
 Urnenvraagstuk 
 Rondje zwembad 
 Wel of geen maatregelen om de 
hoge snelheid in de Kammetweg 
tegen te gaan. 
 Wat verder ter tafel komt. 
 
Agenda 
Zoals u hierboven kunt lezen ko-
men er heel wat onderwerpen 
voorbij waarmee wij ons als be-
stuur bezig houden. Fijn dat er een 
dorpsblad bestaat dat behalve in 
de vakantiemaanden elke maand 
huis aan huis verspreid wordt. Met 
opzet geen website omdat wij den-
ken dat het nieuws van een dorps-
blad directer bij u binnen komt, 
maar daar mag iedereen wat van 
vinden.  
 
Zo werken wij weer naar het einde 
van het jaar toe en zien uw inzen-
dingen van de enquête met be-
langstelling tegemoet. Lucht uw 
hart op een juiste manier, zowel 
over positieve als negatieve erva-
ringen. Wij hopen er iets bruikbaars 
van mee te kunnen nemen. 
 

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 
 
 
VAKANTIE BIJBEL CLUB 
 
De zomervakantie is weer voorbij, 
het startsein voor het VBC-team 
om weer druk aan de slag te gaan. 
Het Thema is dit jaar ‘Alles anders-
om! ‘ Reserveer woensdag 26 ok-
tober 2022 alvast in de agenda.  
Om de VBC op deze dag tot een 
groot succes te maken hebben we 
hulp nodig. We zoeken leiding voor 
het ochtend- en/of middagpro-
gramma. In de ochtend zullen er 
kinderen uit groep 1 t/m 4 aanwe-
zig zijn en in de middag kinderen 
uit groep 5 t/m 8.  
 
Wil je je aanmelden om te helpen? 
Bel Charissa Kant, 06-23594127 of 
Marloeske de Ruiter, 06-24150726. 
Houd de Voetius en de Facebook 
pagina’s de komende tijd in de ga-
ten voor meer informatie! 
 
Marloeske de Ruiter 
 

Theatervoorstelling over demen-
tie. 
Op maandag 19 september zal er 
een theatervoorstelling over de-
mentie plaatsvinden in ’t Wapen 
van Emmickhoven te Almkerk. De 
voorstelling met de prikkelende titel 
Je kunt me gerust een geheim ver-
tellen is voor iedereen toegankelijk 
die ervaring heeft met dementie in 
zijn of haar omgeving. 
 
Met ‘Je kunt me gerust een geheim 
vertellen’ [morgen ben ik het toch 
weer vergeten] gaat theatermaker 
Madeleine Matzer op zoek naar 
antwoorden op de vele vragen die 

er bestaan rondom het omgaan 
met dementie. 

 
Een voorstelling voor theaterlief-
hebbers, mantelzorgers, zorgpro-
fessionals en iedereen die ooit met 
dementie in aanraking komt en zal 
komen. Actrice Juul Vrijdag speelt 
zowel de rol van de moeder met 
dementie als die van de zoekende 
dochter en wordt daarbij muzikaal 
bijgestaan door Helge Slikker. 
 
De avond start om 19.30 uur (in-
loop vanaf 19.00 uur) aan Brugdam 
5 in Almkerk. Deze voorstelling is 
gratis, maar aanmelden is nodig 
vanwege het beperkt aantal plaat-
sen. Aanmelden kan via in-
fo@trema.org ovv Theatervoor-
stelling Matzer of telefonisch: 0183-
408444 (Informele Zorg, Trema 
Welzijn).  
 
Annelies Baerveldt 
Communicatie Trema Welzijn 
 
 
ANDELS FANFARE 
CORPS 
 
Het nieuwe seizoen is gestart. Lijkt 
het je leuk om met ons mee te spe-
len? Stuur een email naar in-
fo@andelsfanfarecorps.nl  en 
dan maken we graag kennis! 
 
Terugblik vorig seizoen 
Op zondag 19 juni speelde de 
straatband op de Urban Walk in 
Antwerpen Wil je dat de straatband 
op jouw evenement komt optre-
den? Stuur dan een mail naar in-
fo@andelsfanfarecorps.nl en laat 
je verrassen door het gevarieerde 
repertoire!  
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Ons jeugdlid Sem is geslaagd voor 
zijn A-examen! Gefeliciteerd Sem! 

 
Het weekend van 1 juli zijn onze 
jeugdleden op kamp geweest. Het 
kamp werd afgesloten met een leuk 
concertje in de tuin bij een van on-
ze leden. Het was een feest!  

 
Op zaterdag 9 juli reisden de muzi-
kanten van het groot orkest af naar 
Almelo voor een concert met har-
monie Sint-Jan. Daarvoor maakten 
we een tussenstop in Rijssen voor 
een bezoek aan de pelmolen. De 
gezellige en muzikale dag werd 

natuurlijk afgesloten met een feest-
je in de bus. 
 

Op maandag 11 juli hebben we het 
jaar gezellig afgesloten! Met Friet 
van Aniet en daarna een leuke 
quiz, waar de teams ontzettend 
fanatiek de strijd met elkaar aan 
gingen, was het een erg leuke af-
sluiting.  
 

 
Rabo Clubsupport stem Andels 
Fanfare Corps. 
Van 5 t/m 27 september 2022 kan 
je stemmen. Stem jij ook? 
Essentieel voor onze vereniging is 
de instroom van nieuwe muzikan-
ten. Door oriëntatielessen en work-
shops enthousiasmeren we kin-
deren om muziek te gaan maken. 
Vervolgens kunnen kinderen (maar 
ook volwassenen) een reeks van 8 
proeflessen tegen gereduceerd 
tarief volgen. Met de opbrengst van 
de club-
actie 
organise-
ren we 
P-Bone 
work-
shops. 
Op een 
plastic 
trombone 
leren 
kinderen 
in één 
uur een 
instru-

ment te bespelen op een vlotte en 
interactieve manier. 
Stemmen kan van 5 t/m 27 sep-
tember! 
Als u klant bent van de Rabobank 
ontvangt u een code waarmee u 
uw stem kunt uitbrengen! Stemt u 
op ons? Stemmen kan via de 
Raboapp of via Rabo-
bank.nl/clubsupport 
 
Darttoernooi 
Op 1 november organiseert AFC 
i.s.m. Brutusdarts haar jaarlijkse 
Darttoernooi. Kijk op 
https://www.stichtingbrutus.nl/ 
voor de verdere gegevens.  
Music Ael  
Zorg dat jij er dit jaar bij bent om 
ondergedompeld te worden in een 
muzikale beleving die zijn weerga 
niet kent. Op 19 november wordt 
de muzikale omlijsting in ieder ge-
val verzorgd door het AFC, aange-
vuld met (bekende) artiesten. 
Georganiseerd door de Oranjever-
eniging Juliana Andel. 
Nieuwsjaarconcert 
Het jeugd en groot orkest van AFC 
verzorgen samen op 7 januari een 
concert om 2023 muzikaal in te 
luiden. Op dit concert worden ook 
de jubilarissen van de afgelopen 
jaren gehuldigd. 
 
Om te zorgen dat u helemaal up-to-
date blijft kunt u ons volgen op 
Facebook 
www.facebook.com/AndelsFanfare
Corps/ of een bezoek brengen aan 
onze website 
www.andelsfanfarecorps.nl. Wil 
je een instrument leren bespelen? 
Neem dan contact op via in-
fo@andelsfanfarecorps.nl 
 
Marit van der Ham 
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PROJECTGROEP DE RIB 
 
Nog even een opfrisser, want hoe 
zit het ook al weer?  
Het bestuur van de Dorpsraad 
heeft zich vanaf de oprichting voor-
genomen om bij grotere projecten 
te proberen een projectgroep op te 
richten. Dat is voor het project De 
Rib gelukt! De projectgroep wordt 
vertegenwoordigd door 2 leden van 
de Dorpsraad: Frans Sterrenburg 
en Erik Westerlaken. De groep is 
uitgebreid met 4 personen uit An-
del; Ruben Hazelaar, Jaap Ver-
hoeven, Machiel Crielaard (voorzit-
ter) en Sandra Sterrenburg (secre-
taresse). 
 
Afstudeerproject. 
Kim en Judith, 2 dames van de 
Hogeschool van Hall Larenstein te 
Leeuwarden, hebben in het kader 
van hun afstuderen, in opdracht 
van de gemeente onderzoek ge-
daan naar een mogelijke invulling 
van de Rib. In mei hebben we sa-
men met deze dames, de gemeen-
te-adviseur, vertegenwoordiging 
van Veevoederfabriek De Heus en 
een afgevaardigde van de VVV, 
een vergadering gehad, waarna zij 
alle informatie uit de brainstorm-
sessies konden meenemen in hun 
verdere onderzoek en de verslag-
legging daarvan. In juni hebben zij 
een mooi inspiratieboek voorgelegd 
aan de gemeente en mochten wij 
hen van harte feliciteren met hun 
afstuderen!  
Hoe nu verder.  
Voor de zomervakantie hebben we 
vergaderd met de Dorpsraad om 
alles af te stemmen, zodat we nu 
verder kunnen als projectgroep. In 
de zomer zijn we benaderd door de 
gemeente met de vraag of we een 
vervolg willen geven aan het afstu-
deerproject. Dat willen we uiter-
aard! Op het moment van schrijven 
moet de samenkomst bij de ge-
meente nog plaatsvinden. Inhoude-
lijk kunnen we op dit moment dus 
nog niets vertellen, maar we hopen 
zeker dat we dat wel kunnen in de 
volgende Aktu-Ael.  
 
Namens Projectgroep De Rib,  
Sandra Sterrenburg  
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BESPIEGELINGEN BIJ 
EEN LUCHTFOTO 
 
door Teus van Tilborg 
Onlangs keek ik weer eens rond in 
de digitale beeldbank van het 
Streekarchief Langstraat Heusden 
Altena.  
Mijn oog viel op een luchtfoto uit 
1972 van ons dorp. Een foto dus 
die de situatie weergeeft van 50 
jaar geleden. En als je dan goed 
naar de foto kijkt, valt het direct op 
dat er sindsdien veel veranderd is. 
Inwoners die nog niet zo lang hier 
wonen zullen daar, begrijpelijk, 
minder oog voor hebben dan 
degenen, die hier geboren en 
getogen zijn en deze 
ontwikkelingen daadwerkelijk heb-
ben meegemaakt. Als het ware er 
in meegegroeid zijn.  
 
Voor de één zal het te snel, voor de 
ander te langzaam zijn gegaan. Er 
mag dan veel veranderd zijn, 
gelukkig mag ik zeggen, het 
karakteristieke hart van het dorp is 
voor een belangrijk behouden. Dat 
geldt ook voor het Boveneind dat 
grotendeels op de foto ontbreekt. In 
veel dorpen, ook in onze streek, is 
dit niet het geval. Samengevat kan 
de conclusie zijn dat het dorp fors 
is uitgebreid, maar dat veel 
voorzieningen zijn verdwenen: 
winkels, bank, gemeentehuis, 
notaris en bedrijven om maar een 
paar voorbeelden te noemen. 

 
1972 is het laatste jaar van de 
zelfstandige gemeente Andel met 
een eigen gemeenteraad, college 
van burgemeester en wethouders 
en een burgemeester, die deze 
functie ook in Giessen en Rijswijk 
had. Het is het jaar dat een woning 
aan het Notaris Hollestelleplein 
voor 33.000 gulden in de verkoop 
komt. Per 1 januari 1973 ging de 
gemeente op in de nieuw 
gevormde gemeente Woudrichem, 
die inmiddels ook al weer historie 
is. Bij het zien van de foto valt 
direct op dat de zuidelijke 
uitbreiding van het dorp, het gebied 
dus ten zuiden van de 
Burgemeester van der 
Schansstraat nog maar net in 
ontwikkeling is. Alleen de 
Burgemeester Baxlaan, met nog 
een directe aansluiting op de Neer 
Andelse weg, en de Kennedylaan 
zijn aangelegd met daaraan nog 
slechts een beperkt aantal 
woningen. De Kerkstraat is nog niet 
doorgetrokken naar de 
Kammetweg waardoor de Hoge 
Maasdijk nog de verbindende 
schakel is tussen het Boven- en 
Benedeneind (Op en Neer Andel) 
De Notenhoff ontbreekt nog in het 
gebied tussen de Julianastraat, 
Hoofdgraaf, Koningin Emmastraat 
en de Langenhof. Wel zijn al 
enkele bejaardenwoningen 
gebouwd, waarvan de meeste al 
weer afgebroken en vervangen zijn 
door andere bebouwing in de  



BESPIEGELINGEN BIJ 
EEN LUCHTFOTO 
(vervolg) 
 
directe omgeving van de Doker 
Essenveldlaan. De toen nog 
christelijke land- en tuinbouwschool 
beperkt zich nog tot het gebouw 
aan de Hofflaan. Aan de Langenhof 
staat het Groene Kruisgebouw met 
daarboven de woning van zuster 
Stam. Als ik haar naam tik zie ik ze 
in gedachten door Andel fietsen, op 
weg naar haar patienten. 
 
“Wat wordt er veel in Andel 
gebouwd. Er komt haast een dorp 
bij.” Het is een veel gehoorde 
reactie van iemand die het dorp 
voor het eerst of na lange tijd 
binnen rijdt. En dat is een terechte 
opmerking. Het heeft wel heel lang 
geduurd voor het zover was. Veel 
is er gemopperd over het uitblijven 
van woningen in het gebied 
westelijk van de Neer Andelse weg. 
Zoals de foto laat zien is het in 
1972 nog een maagdelijk gebied 
zonder enige bebouwing, wel met 
het voetbalveld van Sparta’30, te 
bereiken via de Rietdijk, die later 
omgedoopt is tot Bronkhorst 
waaraan ook de nieuwe wijk zijn 
naam ontleent. Bronkhorst was 
direkteur van de christelijke land- 
en tuinbouwschool aan de 
Burgemeester van der 
Schansstraat. 
 
Bedrijvigheid 
Wat valt nog meer op? In het kort 
wat indrukken van opvallende 
veranderingen. Ik begin dan rechts 
bovenaan de foto, bij de 
Wilhelminasluis en de Afsluitdijk. 
Zowel de brug over de sluis als de 
weg, is ingrijpend veranderd. 
Ouderen onder ons herinneren zich 
ongetwijfeld nog de sluisdijk als de 
ontmoetingsplek op zondagmiddag 
en avond. Net voor het 
sluiscomplex is de fazanterie van 
Jamin te zien. Gaan we vervolgens 
over de Hoge Maasdijk richting het 
dorp, dan valt de nog bescheiden 
bedrijfsbebouwing op van 
mengvoederbedrijf O. Bouman B.V, 
de plek waar nu het bedrijf van de 
Heus is. Daarnaast het bedrijf van 
megvoederbedrijf van Schouten 
Giessen B.V. Het is later door 
buurman Bouman overgenomen. 
De bedrijven zorgen voor veel 

bedrijvigheid, ook op de rivier. Veel 
grondstoffen worden met schepen 
aangevoerd, laat ook de foto zien. 
Het vrachtverkeer voor de aan- en 
afvoer naar en van het bedrijf gaat 
veelal nog door het dorp. Verderop 
aan de dijk heeft Schouten nog een 
bedrijfsgebouw, het huidige 
appartementencomplex De Oude 
Silo. Daar tegenover, aan de 
binnenkant van de dijk, heeft Ai 
Verwijs zijn glastuinbouwbedrijf. De 
locatie is nu in beeld voor 
woningbouw.  
 
De lagere school staat nog aan de 
Hoofdgraaf bij de Romboutstoren, 
die door meerdere generaties is 
bezocht Echter niet lang meer. In 
1973 word hij afgebroken waarna 

een nieuwe school, De Zaaier, aan 
de Burgemeester Baxlaan wordt 
gebouwd. Het schoolhuis, het huis 
van het hoofd van de school, blijft 
nog jaren staan. Op de hoek van 
de Burgemeester van der 
Schansstraat en de Neer Andelse 
weg bevindt zich het bedrijf van 
W.H. Versteeg, een van de drie 
mengvoederbedrijven in het dorp. 
 
In de Burgemeester van der 
Schansstraat is veel bedrijvigheid. 
Er zijn winkels en nog veel 
boerderijen zijn als zodanig nog in 
gebruik. Bijvoorbeeld die van de 
familie Nieuwenhuizen, het huidige 
Thomashuis. Achter de boerderij 
zien we kassen staan. Alle 
boerderijen hebben een andere  
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functie gekregen en zijn in de 
meeste gevallen gerestaureerd en 
daardoor behouden gebleven. Op 
de hoek met de Julianstraat staat 
de huishoudschool (foto)met 
daarnaast de Rabobank, voorheen 
de woning van veearts Zegwaard. 
Daar tegenover het gemeentehuis, 
de vroegere land- en 
tuinbouwschool. Opvallend zijn in 
deze omgeving de zebrapaden. 
Voor verenigingsactiviteiten, 
bruiloften en partijen kan men 
terecht in het verenigingsgebouw, 
de huidige Koningshof. De 
gereformeerde kerk aan de 
Julianastraat heeft nog zijn 
oorspronkelijke vorm uit 1885 met 
daarnaast de pastorie. 
 
In de Kerkstraat heeft O.Bouman 
B.V. twee bedrijfspanden in de 
vorm van houten schuren waarin 
naast opslag, koeken voor vee 
worden gemaakt. Het bedrijf heeft 
aan de Beatrixstraat ook nog een 
(hoog) bedrijfsgebouw dat later is 
gesloopt. De algemene 
begraaplaats aan de Neer Andelse 
weg heeft nog lang niet de omvang 
die het nu heeft. 
 

 
Wat betreft het Boveneind: de 
situatie van 1972 is ten opzichte 
van nu weinig anders. Het meest in 
het oog springt de nog 
onbebouwde Broeksewaard, de 
huidige camping De Hoge Waard. 
Zoals ik al stelde: er is veel 
veranderd. De ontwikkelingen 
hebben niet stilgestaan. En dat is 
maar goed ook. Stilstand gaat 
immers ten koste van de 
leefbaarheid. En die is voor een 
dorp van groot belang. Laten we 
hopen dat de voorzieningen die er 
nog zijn blijven.  
 

 
EET U MEE 
 
Na de zomerpauze is het nu weer 
bijna "etenstijd"! 
17 september hopen we iedereen 
weer te zien in de Schutskooi, van-
af 17.15 uur. Naast alle "oude" ge-
zichten nodigen we ook nieuwe-
gasten van harte uit. Zit u vaak 
alleen aan tafel, weet u dan wel-
kom!  
 
De bijdrage voor dit meestal 4-
gangendiner is € 8,-. We hopen 
weer velen te verwelkomen! Bent u 
verhinderd? Telefoontje naar 
512944. Ook dit nummer als u ge-
bruik wilt maken van de taxi! En we 
zoeken nog wat vrijwilligers! Wie 
vindt het leuk om te koken / bakken 
/ braden / toetjes maken?  
 
Hoe werkt het. 
Wij stellen een menu samen en via 
een systeem kun je maandelijks 
per e-mail intekenen voor een be-
paald onderdeel.  
 
Het gerecht wordt dan om 17.30 
uur in de Schutskooi verwacht. 
Meestal de laatste zaterdag van de 
maand. De volgende data staan 
vast: 29 oktober, 26 november en 
17 december. Je hoeft niet elke 
maand te reageren, het mag wel. 
De kosten mogen gedeclareerd 
worden. 
Info of aanmelden graag bij Marja, 
0183-512944. 
 
Marja, Elly en Hannie 
 
 
 



 
Kinderfysiotherapie en sport - 
tips voor ouders en kids 
Sporten is leuk en hartstikke goed! 
Want van sporten word je sterker 
en leniger. Het is goed voor je uit-
houdingsvermogen, je coördinatie 
en je zelfvertrouwen. Veel kinderen 
maken ook nog eens nieuwe 
vriendjes bij de sportvereniging. En 
afhankelijk van het soort sport leren 
ze om in groepsverband dingen te 
bereiken. Het aanbod is groot: 
voetbal, tennis, korfbal, hockey, 
atletiek, zwemmen, schaatsen, 
judo, turnen, ballet. Maar hoe weet 
je welke sport het beste past bij je 
kind?  
 
Veel sportverenigingen organiseren 
de komende tijd vrijblijvend ken-
nismakingsdagen of proeflessen 
voor kinderen. Ga daar eens sa-
men kijken. Zo kun je uitvinden of 
een bepaalde sport echt bij je zoon 
of dochter past. Het is slim om je 
kind vooraf een paar vragen te stel-
len. Lijkt het leuker om binnen of 
buiten te sporten? In een team of 
liever individueel? En in hoeverre is 
duwen, vallen, trekken en aanraken 
een probleem? Bij sommige spor-

ten is er namelijk veel 
lichamelijk contact.  
 
Denk aan het karakter 
van je kind. Energieke 
kinderen bijvoorbeeld 
kunnen door te bewegen 
op een goede manier hun 
energie kwijt. In dat geval 
zijn intensieve sporten 
waarbij je continu be-
weegt, zoals voetbal en 
hockey, een goede optie. 
Als je kind een rustig ka-
rakter heeft, ga je mis-
schien meer uit van een 
individuele sport. Zwem-
men of atletiek bijvoor-
beeld. Dat kan inderdaad 
een goede keuze zijn. 
Maar met anderen sa-
menspelen is ook heel 
leuk en leerzaam. Je leert 
er bijvoorbeeld opkomen 
voor jezelf, waardoor het 
zelfvertrouwen van je 
kind groeit.  
 
Heb je een kind dat motorisch wat 
onhandiger is? Denk aan vaak 
struikelen, lopen en rennen oogt 
houterig, de bal vaak uit handen 
laten vallen of mis schoppen. Kijk 
dan extra goed of de sport je kind 
goed ligt. Als je zoon of dochter 
continu niet mee kan komen met 

de anderen kan dit veel frus-
tratie en onzekerheid  oproe-
pen. Een Kinderfysiothera-
peut kan hierbij helpen en 
adviseren. Welke sport het 
ook wordt, plezier in bewe-
gen staat voorop!  
 
U kunt met verschillende 
problemen bij de kinderfysio-
therapeut terecht voor be-
handeling en advies. Voor 
meer informatie neem gerust 
contact op met de kinderfysi-
otherapeuten van Fysiothe-
rapie Andel. En als u als 
ouder een goed voorbeeld 
wilt zijn voor uw kinderen: 
Ook u kunt bij Fysiotherapie 
Andel terecht voor sportad-
vies of begeleiding bij bewe-
gen. 
Meer informatie? 
www.fysiotherapieandel.nl. 
Heeft u vragen? Mail of bel 
ons of loop eens binnen.  
 

Kinderfysiotherapie wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering: Alle 
kinderen van 0-18 jaar hebben 
jaarlijks recht op 18 behandelingen. 
 
 

 

Voor alle inwoners van Andel. 
Vanaf 26 september tot 1oktober 
wordt de collecte HandicapNL 
gehouden.  
Binnen Altena collecteren we al 
een aantal jaren met eigen op-
brengst. Dit houdt in dat de helft 
van de opgehaalde gelden ten 
goede komen aan doelen binnen 
Altena. Voor het jaar 2022 zijn dat: 
Eikenlaan 9 in Sleeuwijk, zij willen 
graag mooie bloembakken bij de 
Voordeur. Tussenstop Het Stulpke, 
verhuisd naar Wijk en Aalburg en 
extra ondersteuning is van harte 
welkom. Vakantie opvang in Dus-
sen.  
Dit jaar gaan we collecteren met 
zowel de bussen als de QRcode. 
We hopen dat we een leuk bedrag 
op kunnen halen voor onze doelen. 
 
Adri van Breugel 

http://www.fysiotherapieandel.nl/


 
 
 
 
 
 

Beste inwoners van Andel, 
Opnieuw een berichtje van PCOB-
afd. Andel. Nu de vakanties voorbij 
zijn, beginnen ook de ledenmidda-
gen van PCOB-afd. Andel weer. 
Op 14 september hebben we ons 
reisje gemaakt met de Hank-o-
motief door Altena. Natuurlijk on-
derweg koffie met iets lekkers en 
een bezoek aan de Black Angus 
Farm. Als afsluiting van deze mid-
dag hebben we een broodmaaltijd 
genoten bij Klompenmaker Den 
Dekker. 
De volgende ledenmiddag wordt 
gehouden op 12 oktober. Dan zal 
dhr. Bert Arbouw ons komen vertel-
len over de “Sint Elisabeths vloed” 
en daarmee ook over het ontstaan 
van De Biesbosch. 
De middag wordt gehouden in de 
Schutskooi aan de Beatrixstraat. 
We beginnen om 14.30 uur, vanaf 
14.15 uurstaat de koffie/thee klaar. 

U bent van harte welkom. 
 
Om even bij stil te staan, (van 
Toon Hermans) 
OUD ZIJN. 
Oud zijn is geen zaak van jaren  
als ik ’t even zeggen mag 
meerd’re malen heb ik mensen  
oud zien worden in één dag  
 
leven is nog zo iets anders  
dan alleen een rikketik  
‘k heb ook mensen jong zien wor-
den  
in een enkel ogenblik  
 
Gelezen in KBO/PCOB magazine. 
Daar schrijft Ingrid Rep het volgen-
de: Dit jaar ben ik zestiger gewor-
den. Dat voelt als een nieuwe fase 
in mijn leven. De tijden van zorgen 
voor kinderen en ouders zijn voor-
bij. Ik sta volop in het leven en heb 
naast mijn nieuwe baan ook veel 
tijd voor mezelf. Een aantal jaren 
geleden gingen mensen met 55 of 
57 jaar in de Vut. Een nieuwe tijd 
brak aan en er werden grootse 
plannen gesmeed. Grote reizen 
maken en lang van huis weg zijn 

enz. enz. Toch gingen ook vele een 
doel zoeken wat dichter bij huis, 
b.v. eten rond brengen voor tafeltje 
dekje of vrijwilligerswerk doen bij 
sportclub of buurthuis. Dat gaf veel 
voldoening. Het is belangrijk om 
deze zestigers te betrekken bij de 
PCOB. We moeten ze dan bij el-
kaar brengen en dingen organise-
ren die zinvol zijn. Eigenlijk wat we 
al langere tijd doen, maar dan in 
een vorm die past bij zestigers. 
Aldus Ingrid Rep.  
 
In het magazine staat een artikel 
waarin u allen uitgenodigd wordt 
voor een Live evenement op Land-
goed Doornburgh in Maarssen. Dit 
wordt gehouden op 29 september 
2022. In de middag is er een actief 
moment met een talkshow met 
Anita Witzier, waarin diverse on-
derwerpen die belangrijk zijn voor 
zestigers aan de orde komen. Ie-
dereen is welkom. Voor meer in-
formatie gaat u naar  www.kbo-
pcob.nl/zestigers. 
 
Lees ook in KBO-PCOB magazine 
de verhalen van zestigers en hoe  

http://www.kbo-pcob.nl/zestigers
http://www.kbo-pcob.nl/zestigers
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zij zichzelf hebben terug gevonden 
in de dingen die ze nu doen. Bo-
vendien hoeveel plezier ze daarin 
beleven. 
 
KBO-PCOB maakt zich ook sterk 
op diverse terreinen van het welzijn 
en welbevinden van onze senioren. 
Belangenbehartiging, omzien naar 
elkaar en voordeel, dát is KBO-
PCOB. En dat alles voor een lid-
maatschap van slechts enkele eu-
ro’s per maand. Word ook lid van 
KBO of PCOB en profiteer van veel 
voordelen. Of neem een abonne-
ment op het Magazine van KBO-
PCOB. 
 Bespaar tot wel honderden eu-
ro’s per jaar 
 Leuke activiteiten en bijeenkom-
sten in uw regio 
 Uw stem in gesprek met de poli-
tiek 
 Voordeel op uw zorgverzeke-
ring, energierekening en allerlei 
producten 
 Gratis advies over onder andere 
zorg, welzijn, veiligheid, financiën 
of vervoer 
 Ontvang 10x p.j. ons magazine 

Word nu lid van PCOB. Meer in-
formatie vindt u op website 
www.KBO-PCOB.nl 
 
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 
 
 

Aanvragen Mantelzorgwaarde-
ring 2022 gestart. 
Vanaf 1 september kan de Mantel-
zorgwaardering 2022 worden aan-
gevraagd door iedereen die zich 
als mantelzorger inzet voor een 
ander. Het is bedoeld als een 
waardering. Een opsteker dus! 
 
De waardering bestaat uit  € 120,- 
contant of hetzelfde bedrag uitge-
keerd in waardebonnen voor de 

Altenabox. 
Uw aan-
vraag kunt u 
indienen via 
een formu-
lier op de 
website van 
Trema Wel-
zijn. Voor-
waarde is 
dat u in Al-
tena woont, 
minimaal 4 
uur per 
week gedu-
rende drie 

maanden 
mantelzorg 

verleent. 

Nieuw dit jaar: Mantelzorger vraagt 
zelf de waardering aan 
U vraagt als mantelzorger zelf de 
waardering aan. Dat doet u bij de 
Mantelzorgondersteuning van Tre-
ma Welzijn. In voorgaande jaren 
was dit de verantwoordelijkheid van 
de zorgvrager, die het toen bij de 
gemeente Altena aan kon vragen. 
U kunt de aanvraag indienen vanaf 
1 september tot 15 december 
2022. Na een gegevenscheck pro-
beren wij de mantelzorgwaardering 
uit te reiken op 10 november op de 
Dag van de Mantelzorg of in de 
weken daarna.  
 
Mantelzorgondersteuning in Altena 
U als mantelzorger zorgt voor uw 
ouders, kind, goede vrienden of 
buren. Wie zorgt er echter voor u 
als mantelzorger? De Mantelzorg-
ondersteuning van Trema Welzijn 
(i.s.m. Welzijn Pro Seniore) biedt 
informatie, advies en ondersteu-
ning aan mantelzorgers. Zo kunt 
zich inschrijven voor een speciale 
nieuwsbrief (3 keer per jaar). Hierin 
vindt u o.a. informatie over mantel-
zorgondersteuning, tips, cursussen 
en leuke uitjes. Als gemeente Alte-
na vinden we het belangrijk dat 
zoveel mogelijk mantelzorgers be-
kend zijn met het steunpunt Man-
telzorg en tijdig ondersteuning ont-
vangen. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen en wilt u een man-
telzorgwaardering aanvragen? Kijk 
dan op  
www.trema.org/mantelzorgwaarderi
ng. Heeft u hulp nodig bij het aan-
vragen belt u dan – na 1 september 
a.s. – met Trema Welzijn 0183-
408444. 
 
Annelies Baerveldt 
Communicatie Trema Welzijn 
 
 

http://www.kbo-pcob.nl/


AKTU-AEL 
 
We zijn nog op zoek naar meer 
adverteerders. We zijn super blij 
met de adverteerders die we heb-
ben, maar enkele nieuwe zou zeer 
welkom zijn. Hierdoor kunnen wij 
weer een nieuwe jaargang van ons 
mooie dorpsblad Aktu-Ael maken. 
 
Mocht u willen adverteren, neem 
dan contact met ons op. Onze ge-
gevens staan op pagina 2 (Colo-
fon) van het dorpsblad. 
 
Kees en Ria van der Linden 
 
 
EEN OUD RECEPT:  
HETE BLIKSEM 
 
Hete bliksem is eigenlijk bij de boe-
ren op de Veluwe ontstaan.  
Het is een maaltijd die werd ge-
maakt van de wat lelijkere appels 
die nog best konden worden ge-
bruikt. Vroeger was het voor de 
mensen natuurlijk hard werken 
voor weinig geld. Van de gebutste 
appels en wat later ook van mooie-
re appels werd hete bliksem ge-
maakt. De maaltijd is lekker fris van 
smaak, voor zowel jong als oud en 
is daarnaast zeer voedzaam. Door 
het gebruik van de gebutste/lelijke 
appels werd ook alles gebruikt, dus 
was men ook gelijk zuinig. 
 
De naam Hete Bliksem komt voort 
uit het feit dat de maaltijd er zo 
onschuldig uit ziet op je bord. Ech-
ter als je van je bord neemt brand 
je al snel je mond omdat de appels 
in het gerecht de hitte aardig lang 
vasthouden. 
Het gerecht wordt doorgaans op-
gediend met bloedworst. In Gelder-
land wordt hete bliksem traditioneel 
gegeten met klapstuk en in Noord-
Brabant wordt het traditioneel met 
Brabantse metworst en rookworst 
geserveerd. 
Dit heb je nodig:  
• 1 kg aardappelen  
• 450 gram zoete appelen  
• 550 gram zure appelen 
 • 250 gram gerookte ontbijtspek-
blokjes  
• 2 uien, grof gesnipperd  
• 150ml vleesbouillon  
• Kaneelpoeder (naar smaak toe-
voegen).  
 

Bereidingswijze:  
1. Kook de aardappels 18-20 minu-
ten in een grote pan water met 
zout. Voeg halverwege de kooktijd 
alle appels toe. 
2. Bak intussen de spekblokjes in 
een droge, hete koekenpan. 
3. Voeg de ui toe en bak even mee. 
4. Blus af met de bouillon. 
5. Giet de aardappels en appels af. 
Stamp niet, maar roer tot een grove 
puree.  
6. Schep het spekjesmengsel er-
door.  
7. Breng op smaak met peper en 
eventueel kaneel.  
 
EET SMAKELIJK! 
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