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December

De kerstklaas komt niet dit jaar. Voor het 
eerst sinds wij kinderen hebben: geen 
pakjesavond met spelletjes en gedichten. 
De laatste jaren was het een kerstklaas 
die werd gecombineerd met vier  
december- en twee november  
verjaardagen; dit bespaart natuurlijk een 
hoop reizen en plannen. Maar dit jaar 
dus niet. Bij een paar gezinsleden een 
zucht van verlichting; het dichten is niet 
iedereen gegeven. Maar ook bij iedereen 
wel frustratie. We hebben het wel gehad 
met afstand houden. Juist in deze tijd 
willen we de warmte voelen van samen, 
dicht bij elkaar. En dan is het alternatief 
waar een enkele enthousiasteling  mee 
komt een zoom-avond, toch niet  
helemaal waar je op zit te wachten. Zoom 
gaat het dus al helemaal niet worden. 

Het hele vooruitzicht op de feestdagen 
is... nou... best wel uniek te noemen.  
Anders denken is kennelijk een vereiste 
om er nog wat van te maken. Anders 
denken over iets dat je al vanaf je  
geboorte kent in ongeveer dezelfde 
vorm: familie, boom, eten en geen  
komma niet eens zo lang geleden nog, 
naar de kerk. Maar al die rituelen zijn 
vandaag risicovolle besmettingshaarden 
en wij zijn verantwoordelijke burgers,  
bezorgd om elkaar en bezorgd om 
onszelf. Dus de enige haard waarvoor 
we komen is die in de eigen woonkamer. 
Samen dat wel maar in het kleine  
gezelschap van dat ene huishouden.

Ik ben gelukkig, ik heb dat huishouden. 
Ik heb hier mijn familie, mijn eten, de 
boom en zelfs mijn eigen kerk. Want hier 
in mijn hart, bid ik en hoop ik.  
Sentimenteel? Echt wel. Maar dat mag, 
moet. Want de kerst komt. Gelukkig 
kerstfeest allemaal!

Voortaan maandelijks in de bus: 
de Dorpsraad Nieuwsbrief!

Dit is de eerste editie van een nieuwsbrief die u vanaf nu maandelijks 
ontvangt. Elvira Zervos over het hoe en waarom: ‘het is een lastige tijd 
waarin direct contact moeilijk is. Een Dorpsraad als de onze bestaat 
vóór en dankzij contacten; met inwoners, gemeente en alle anderen 
die een rol spelen in het functioneren van ons dorp. Nu is er natuurlijk 
het internet en daarop zijn wij heel actief. Veel communicatie gaat dan 
ook digitaal. Maar toch merken wij dat we natuurlijk in belang-
rijke mate door Covid, verderaf komen te staan van iedereen en met 
de huidige verordeningen, zelfs de eigen bestuursleden.’ 
Met deze nieuwsbrief willen wij de afstand proberen te verkleinen. Om 
weer vaker en beter zichtbaar aanwezig te zijn en mensen meer te be-
trekken bij wat wij doen. Met de ondersteuning van een aantal 
sponsoren en/of adverteerders zullen we dat kostenneutraal gaan 
doen. 

In de nieuwsbrief willen we naast eigen nieuws, ook ruimte bieden aan 
andere zaken. Een mooie foto, lekkere recepten, tips over gezondheid, 
tuinonderhoud, internet: het wordt een gevarieerd en lekker leesbaar 
blad. Daarnaast bieden wij de inwoners van Aerdt ook graag alle 
ruimte voor hun inbreng. Uw brieven, foto’s, vragen en opmerkingen 
zijn dus meer dan welkom.

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks, met uitzondering van de 
zomermaanden juli en augustus. Wilt u meeschrijven? Reacties en 
stukjes kunnen verstuurd worden naar info@dorpsraad-aerdt.nl. 
Ook kunt u via dat e-mailadres contact met ons opzoeken voor het 
plaatsen van een advertentie.

December: overal blad

Kale bomen, volle goten: overal dwarrelen de bladeren. Dat afge-
vallen loof is niet alleen maar lastig. Zeker, van het gazon kunt u 
ze beter afharken, want anders verstikt het gras. Maar in de perken 
mag het gerust blijven liggen. Het bodemleven, met name de 
aerobe en anaerobe bacterien, hebben voor het voorjaar het 
meeste blad omgezet in compost.

Voor wie een perk of groentetuin wil aanleggen is dat blad daarom 
ook een goed begin. Een laag blad, afgedekt met tuinaarde of 
compost en daarover karton: het is het begin van een vruchtbaar 
stukje aarde. Een oud perk makkelijk en snel opfrissen en bevrijden 
van onkruid kan ook door het perk af te dekken met een 
dikkere laag onkruidvrije tuinaarde. Dit verstikt het oude onkruid 
zeer effectief. Het aanleggen van perken is behoorlijk arbeidsinten-
sief, professionele ondersteuning is ook daarom wel zo handig.

De kerstboom met kluit is populair, meestal met het idee dat het 
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boompje het na de feestdagen nog prima kan doen in de tuin. Het kan, maar om overbodig werk en 
teleurstelling te voorkomen een paar voorwaarden voor succes: - geef de kluit zolang de boom binnen 
staat water, het is immers een levende plant, -geef de boom (in hal of garage) even de tijd om te wennen 
aan de buitentemperatuur, -misvorm de boom niet en plak de piek naast de top.

Van grondwerk en tuinaarde tot en met professioneel advies: wij zijn u graag van dienst.

E-health: de dokter aan huis

In deze tijd is ‘even naar de dokter’ er niet meer bij. En moet het 
dan toch, dan zit je buiten te wachten op je beurt. Thuisbezoeken 
zijn al helemaal een zeldzaamheid geworden. Zo komt je huisarts 
steeds verder op afstand te staan. 

E-health is daarvoor een oplossing. Dankzij het digitale spreekuur is 
de arts weer dichtbij en kan, letterlijk, meekijken hoe je je voelt en 
of die groeiende moedervlek verontrustend is. Hetzelfde geldt voor 
de specialistische zorg. Ik was zelf deze week een ochtend kwijt 
voor een gesprekje van 10 minuten, dat ook prima digitaal gevoerd 
had kunnen worden.

Door Covid-19 krijgt het digitale consult een geweldige impuls. 
E-health is niet meer ooit, maar vervangt in een paar jaar definitief 
het gewone bezoek aan de dokter. Dat is goed nieuws, ook voor 
mensen die wat minder handig zijn met beeldbellen en wat daar 
allemaal voor nodig is. Want omdat het voor iedereen toeganke-
lijk moet zijn, past de ICT zich nog sneller aan. De patiënt krijgt 
voorrang in iedere e-health ontwikkeling. Met gebruiksvriendelijke 
programma’s, binnenkort via een supersnel en storingvrij glasvezel-
netwerk, komt de dokter gewoon weer op bezoek. 

Weten hoe eenvoudig het kan zijn? Neem dan contact op met ons. 
Wij helpen je graag op weg. 

Maurice Degen
www.futurelines.nl
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Uw advertentie hier?
Vraag ons naar de mogelijkheden!

Plattelandseconomie
 
Of het nu gaat over de ‘2 voor 1’ bij de supermarkt 
of de ‘gratis’ extra opties bij je nieuwe leasebak: wij 
houden van voordeel. Maar voordeel is nooit gra-
tis. Wat je hiervoor betaalt, is hooguit onzichtbaar. 
Terug bij de supermarkt: afdeling AGF.  Buitenkansje: 
drie bakjes voor 5 euro, keurig voorverpakt en klaar 
om mee te nemen. Wanneer je daar staat, weet je 
best wel dat de boer hier niet van kan bestaan, dat 
de teler in Spanje meer gif gebruikt dan verant-
woord is, dat het product onrijp of smakeloos is. 
Kortom: dat de verpakking niet de enige rotzooi is 
die je in huis haalt. 

De beste kwaliteit voor de laagste prijs is hier geen 
probleem.  Want overal langs de weg bieden boeren 
of telers (professioneel en amateur) hun producten 
aan. Wij zijn in de luxepositie dat wij kunnen kiezen 
voor (aard)appels van eigen grond, vlees van natuur-
koeien die grazen in onze uiterwaarden en eieren 
van kippen die scharrelen op honderden meters 
grond. En dat voor een prijs die echt voordelig is. 

Bovendien kan lokaal inkopen onze buren net dat 
zetje in de rug geven dat nodig is. In mijn dorpje is 
nog maar één fruitteler, die zich met kunst en vlieg-
werk (en een standje aan de weg) teweerstelt tegen 
de buitenlandse overmacht.  En een buur die zijn 
energie inzet om vanaf zijn ‘landje’ een constante 
stroom van aanvoer van verse kolen, aardbeien, 
boerenkool etc op gang te houden. En nog zoveel 
anderen die op kleine schaal, strijden tegen de in 
plastic verpakte overmacht. Conclusie: gewoon langs 
de kant van de weg heerlijk profiteren van echt 
voordeel.

Agenda

Elke eerste woensdag van de maand houden 
we om 19:30 uur vergadering. 

In navolging op de covid-19 crisis maatregelen 
vinden deze vergaderingen echter voorlopig 
niet meer openbaar plaats in het dorpshuis van 
Aerdt, maar treffen de bestuursleden elkaar 
d.m.v. korte contactmomenten thuis. Bezoek 
onze website voor recente nieuwsberichten:
www.dorpsraad-aerdt.nl

Colofon

Vereniging Dorpsraad Aerdt
Secretariaat: Schoolstraat 28, 6913AD Aerdt
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Inhoud onder redactie van Dorpsraad Aerdt

De leeuw van Aerdt
 
Al geruime tijd een lege sokkel. De leeuw is 
ontsnapt. Kon hij het ergens anders beter krijgen? 
Dat geloof ik liever dan dat ons fiere leeuwtje aan de 
pin is afgezaagd en door kwajongens.. óf kwa-
meisjes is meegenomen voor het kostbare brons. 
Toch is dit de harde realiteit en veel Aerdtse 
dorpsbewoners waren en zijn nog steeds in mineur.

Voor niet iedereen zichtbaar maar al vrij snel toen 
wij merkten dat de leeuw beslist niet uit zichzelf 
terug zou komen hebben wij de nodige acties 
ondernomen. Aangifte doen, social media inzetten 
en hoe aan een nieuwe leeuw te komen? Hier zaten 
nogal wat haken en ogen aan. Er moest uitgezocht 
worden van welk materiaal de nieuwe leeuw 
gemaakt moest worden, de kosten en zou dezelfde 
kunstenaar zich er weer aan wagen? 

De mal bestond helaas niet meer, de kunstenaar 
is verhuisd en we hebben zo ongeveer alle mate-
rialen gehad die enigszins in aanmerking kwamen. 
Opnieuw een bronzen leeuw is te kostbaar en het 
diertje is ook niet te verzekeren of diefstalbestendig 
te maken. 

Momenteel zijn wij bezig met een 
speciaal-materiaal-missie die veelbelovend is. Voor 
31 december gaan wij dit niet meer volbrengen 
maar in 2021, wanneer de lente weer zijn intrede zal 
doen; hou de sokkel aan de dijk goed in de gaten!

Tips voor thuis werken:
De 10-minutenregel
 
Covid, dus thuis werken. Daar ben je je eigen baas, maar 
juist die baas jaagt veel mensen flink op. Het is daarom 
goed, om te beginnen met collega’s, afspraken te maken 
die wat rust inbouwen. Bijvoorbeeld het invoeren van de 
10-minutenregel.
Geef elkaar de ruimte door jouw afspraak 10 minuten 
eerder te stoppen of later te starten. Door bijvoorbeeld 
een afspraak van 60 minuten terug te brengen naar 50 
minuten. In het maken van plannen en afspraken zijn 
we gewend om op het hele of halve uur te starten of te 
stoppen. Hierdoor sluiten afspraken echter naadloos op 
elkaar aan en hebben jij en je collega geen tijd voor een 
hoognodige pauze. 
Als jij de afspraak plant, hou dan rekening met je 
collega’s agenda door niet te strak aan zijn/haar vorige 
afspraak te plannen; 10 minuten kan genoeg zijn om 
iemand een adempauze te geven. Kan je geen rekening 
houden met ieders agenda omdat het een grote groep 
is? Zorg dan dat je in de afspraak collega’s de ruimte 
biedt om zijn of haar minipauze te pakken. 

Voordelen van de 10 minuten regel:
- Jij en je collega zitten er meer ontspannen bij
- De micropauzes hebben een groot effect op jullie 
productiviteit en creativiteit (zeker als je in beweging 
bent gekomen)
- Jullie blijven beter gehydrateerd door de dag heen 
omdat er tijd is voor koffie/thee

Klinkt 10 minuten te lang? Realiseer je dat afspraken 
regelmatig uitlopen en dat bij minder beschikbare 
pauzetijd je eerder geneigd bent om achter je bureau te 
blijven zitten. Pas deze regel toe en maak er een 
gewoonte van in je team of afdeling. Zo houden we 
samen thuiswerken nog beter vol!

Fixi: met die app fiks je ‘t

De gemeente onderhoudt de openbare ruimte, maar soms 
wordt er wel eens wat vergeten. Met de app Fixi maak je 
makkelijk contact met de gemeente om door te geven wat 
en waar moet gebeuren. We hebben het uitgeprobeerd en 
het werkt! 

Downloaden is heel eenvoudig, via de Playstore of Appstore 
of direct melden via de site van de gemeente Zevenaar.


