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Hoe verder met de dorpsraad? Deel II

In de vorige editie hebben we geprobeerd achtergrond, ontstaan, doel en 
functioneren van de Dorpsraad Aerdt samen te vatten. Kort en goed heb-
ben we daarmee wat was en is omschreven, maar de belangrijke vraag blijft 
natuurlijk: hoe gaan we verder. Wat wordt er van onze dorpsraad, wat ver-
wachten jullie van ons, wat zijn de doelen die wij willen realiseren, hoe gaan 
we dat doen, in welke samenwerkingen enzovoorts. 

Hoe?
De Dorpsraad Aerdt stond in haar oprichtingsjaren tegenover de gemeente. 
Wij gaven tegengas toen de Deukerdijk dreigde afgesloten te worden. En 
hebben, op basis van een tweede enquête, een veelheid van wensen van het 
dorp omgezet in list concrete actieplannen. De plannen hielden de dorps-
raad een aantal jaren bezig en, omdat we voor de gemeente niet langer het 
bescheiden en makkelijk vergeten dorp waren, konden we ook van die lijst 
wat punten afvinken. Ons ‘hoe’ was een eigen plan trekken op basis van een 
directe inbreng van jullie, onze dorpsgenoten. Daar lijkt in principe weinig 
aan veranderd. Waar mogelijk, bijvoorbeeld tijdens onze jaarlijkse algemene 
vergadering en natuurlijk ook bij ons reguliere maandelijkse overleg, pakken 
we de signalen op en gaan ermee aan de slag. Bovendien ‘voedt’ de ge-
meente ons met informatie over plannen en beleid. Maar beide vormen van 
input zijn aan slijtage onderhevig. 
Uit het dorp blijft het vaak te stil en is de dorpsraad misschien niet langer het 
eerste aanspreekpunt. En bij de gemeente ontstaat er enige nonchalance. De 
communicatie is te vaak gebrekkig, onvolledig, niet tijdig en dat geldt ook 
voor de terugkoppeling op onze vragen. 

In onze strijdbare beginfase was het ‘hoe’ duidelijk. In onze, inmiddels qua 
leeftijd volwassen, samenwerkingsfase krijgt dat hoe een vraagteken. 

Cynisme

Wanneer ik kritiek heb op iets en vooral 
op iemand probeer ik allereerst het po-
sitieve naar voren te halen. ‘Naar voren’ 
dus letterlijk, zoals in: “Fijn dat je direct 
naar boven ging om aan je huiswerk te 
beginnen.” Om te vervolgen met: “Maar 
het zou handig zijn je telefoon beneden 
te laten.” Nog steeds geen onvertogen 
woord, geen harde uitspraak, geen ge- 
of verbod, want dat mag niet van de 
professionele opvoeders. Mijn kinderen 
hebben lak aan die professionals en 
gaan er keihard in met bijvoorbeeld: “Ik 
heb die telefoon nodig, want we werken 
samen in een project. Jij snapt er gewoon 
niks van, laat me met rust.” En dan ben ik 
best wel een beetje trots, want al willen 
ze niks van me aannemen, wat ze wel 
doen is eerst beginnen met het goede, 
het samenwerken, en dan pas de kritiek, 
jij bent een fossiel die er niets meer van 
snapt. Kijk, die benadering hebben ze on-
gemerkt, maar toch wel, van mij geleerd.

Met dit in gedachten beluister ik de vele 
persconferenties en kijk ik naar de gra-
fieken. En onder het suikerlaagje kom je 
al snel bij wat niet hardop gezegd wordt. 
Voorbeeld, met het goede nieuws eerst: 
de IC’s raken leeg. Het slechte nieuws: 
mensen overlijden. De conclusie: de IC 
heeft twee uitgangen en een daarvan 
vermommen we als toch nog goed 
nieuws. 

In coronatijden groeit en bloeit er veel 
meer dan mij lief is, zoals ook mijn cynis-
me, een kwaal die ik dacht overwonnen 
te hebben. 

Meeschrijven of adverteren?
Stuur uw stukje of foto in naar 
info@dorpsraad-aerdt.nl

Februari: nu de fruitbomen snoeien

Er zijn boeken geschreven over het snoeien van fruitbomen, maar 
voor wie een of twee boompjes in de tuin heeft is die studie mis-
schien wat overdreven. Daarom, verre van volledig, toch een paar 
tips om richting te geven aan eigen snoeiwerk. Een boom groeit 
naar boven; daar gaat de meeste energie naartoe. In de boom zijn 
er van die loodrecht de lucht ingroeiende takken: waterlood heet 
dat. Daaraan groeit geen fruit, het neemt wel zon weg van onder-
liggende takken en veel van de groei-energie gaat daarin zitten en 
niet in het zetten van vrucht. Dus: waterlood, langer dan 20 cen-
timeter, weg ermee. Vruchten groeien in de zon, dus willen we de 
takken zoveel mogelijk licht en lucht geven. De ideale vorm daar-
voor is breed van onder en verder stapsgewijs spits toelopend. Tak-
ken die geen zon krijgen en niet bijdragen aan de gewenste vorm: 
weg ermee. Op de takken van fruitbomen ontstaan vaak verdikkin-
gen, ook wel ‘vruchtboomkanker’. Die ontstaan door de inwerking 
van een schimmel. Deze groeit in het cambium en verstoort de 
sapstroom. Remedie: wegsnijden en behandelen met mangaan.

Tuin- en bedrijfsterreinonderhoud

Groenvoorziening

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Bestrating

Van Schip Hoveniers 
Loostraat 20a 
6913 AG Aerdt

M 06 - 51 90 20 33 
E info@vanschiphoveniers.nl

www.vanschiphoveniers.nl

Hoe dan ook verdient het aanbeveling eens in de paar jaar de boom professioneel te laten bijwerken. Van 
Schip Hoveniers is gegroeid uit een geslacht van fruittelers, dus neem gerust contact met ons op.

Heeft u grotere plannen en wilt u de tuin grondig herinrichten, dan ontwerpen wij graag een voorstel op 
maat. Heeft uw tuinpad bijvoorbeeld opsmuk nodig? Een mooi alternatief: padvast. Alle voordelen van een 
harde bestrating en toch een 100% natuurlijke uitstraling.

Eindelijk glasvezel 
bij jou in huis

Internet, Telefonie & Televisie
Bezoek onze website www.futurelines.nl voor meer informatie over de mogelijkheden

Glasvezel op het Gelders Eiland: de gelegenheid om je ICT grondig op te schudden. 
Want er is nu veel meer mogelijk: zakelijk en privé. Wil je het beste aanbod, dan wil 
je niet vastzitten aan een provider, maar zelf kiezen. Voor betere verbindingen, meer 
ICT-faciliteiten, probleemloos gebruiksgemak, optimale beveiliging en natuurlijk ook 
contante financiële voordelen.



100% natuur 
100% eigen oogst

Appelsap   0.75 liter E. 2.- 
Appel-kersensap 0.75 liter E. 2.- 
Appelsap  3.     Liter E. 5.-

Energie voor een heel jaar!
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De nieuwsbrief is een poging het hoe weer op de rails 
te krijgen. In ieder geval weer de communicatie met het 
dorp weer directer, actueler en interactiever te maken. 
En zo weer te gaan werken aan eigen plannen op basis 
van jullie inbreng. Misschien niet tegenover, maar zeker 
ook niet automatisch naast het gemeentebestuur. Zo het 
initiatief terugbrengen waar het hoort, hier in Aerdt. Dat 
is hoe wij antwoord zouden willen geven op dat ‘hoe?’. 

En hoe verder?
Na ons meest recente overleg met de wethouder, Carla 
Koers, hebben we ons als bestuur de vraag gesteld: hoe 
verder. Want we staan wel degelijk op een kruispunt. 
Onze voorzitter is aftredend, zoals dat heet, en opteert 
niet voor een nieuwe termijn. Tot op heden heeft zich 
ook nog geen nieuwe gegadigde voor die positie ge-
meld. En, zo eerlijk moeten wij wel zijn, het voorzitter-
schap is in de huidige vorm en met een zo klein bestuur 
een flinke klus. De gemeente participeert er van harte op 
los dat er heel veel plannen, beleid, voornemens, veran-
deringen et cetera op het bordje van de dorpsraad en 
daarmee van de voorzitter terecht komt. Zoveel zaken, 
zoveel dossiers: dat is geen vrijwilligerswerk maar een 
dagtaak. Zo kwamen we tot dit artikel. Doorgaan zoals 
we het de laatste tijd doen, lijkt vooralsnog geen haalba-
re optie. Het is bovendien zelfs de vraag of het wel wijs is 
verder te gaan als toch vooral meedenker zonder echte 
invloed.

In het bestuur verschillen de meningen, net zoals in het 
dorp zo ongeveer iedereen wel een eigen kijk heeft op 
wat de dorpsraad zou moeten zijn. Nu was en is het een 
kracht om, al heb je je eigen ideeën, wel eensgezind naar 
buiten te treden. Dat wil de dorpsraad zijn voor het dorp 
en dus komen we uit bij jullie. Jullie mening telt, maar om 
het gesprek op gang te brengen hebben we de voor de 
hand liggende opties samengevat:

a) Doorgaan zoals nu, onder de bezielende leiding van 
een nieuwe voorzitter en met een verstrekt bestuur.

b) Dorpsraad positioneren als dorpsplatform en het 
takenpakket terugbrengen tot beheersbare proporties, 
dus minder partij zijn voor de gemeente en energie ste-
ken in eigen concrete plannen en het coördineren van de 
verschillende initiatieven en belangen.

c) De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Aerdt 
tijdelijk stopzetten, van de dorpsraad een slapende 
vereniging maken die, wanneer nodig, opnieuw 
geactiveerd kan worden.

Ideeën en plantjes groeien niet op 
hondenpoep

Voor de enorme sneeuwval zijn er in de bostuin twee 
bomen vervangen die de huidige, droge zomer niet 
aankonden. De krokussen deden al erg hun best om hun 
kopjes te laten zien en veel van de vaste planten zijn 
vorig jaar voldoende gegroeid om dit najaar gedeeld en 
weer uitgeplant te worden. 

De huidige bedden zullen dit seizoen met elkaar verbon-
den worden door de laatste tussenliggende zoden weg 
te steken. De heuvel wordt afgelegd en ingezaaid met 
bloemen. De uitgegraven boomspiegels en de mulch 
hebben een positief effect op de waterhuishouding van  
de tuin. De bostuin blijft zich dus ontwikkelen! 

Ik merk dat wanneer ik in de tuin aan het werk ben, dat 
sommige kids al even komen kijken en vragen stellen. 
Dat is natuurlijk hartstikke leuk en een belangrijk doel 
van de bostuin: het overdragen van kennis en enthousi-
asme voor de steeds belangrijker wordende natuurlijke 
leefomgeving. Een gezellige kindermiddag zou een idee 
kunnen geven of er genoeg animo is onder de kinderen 

om periodiek een vaste middag voor de jeugd aan te 
bieden waarin ze, onder begeleiding, in de tuin aan de 
slag kunnen.

De bostuin is als eerste instantie bedoeld als een pluk-
tuin waarin de meeste planten eetbaar zijn. Het doel 
van de tuin is het onderzoeken van alternatieven op de 
huidige landbouw en de huidige voedselvoorziening, die 
zeer destructief zijn voor de natuur. Andere aanwezige 
planten en bomen hebben functies als grondbedekking, 
stikstofbinding die de naastliggende bomen en planten 
voeden, en er zijn planten aanwezig die helpende insec-
ten aantrekken en/of schadelijke insecten weren. Binnen 
deze permacultuur ondersteunen alle planten en bomen 
elkaar en vormen een ecosysteem waarin bemesting, 
ploegen en  verdelgers overbodig zijn en het bodemle-
ven en de insecten en vogels sparen. De nadruk ligt op 
diversiteit en weerbaarheid die de huidige monoculturen 
in de landbouw, missen.

Maar er is momenteel een groot probleem in de bostuin 
en dat is de grote hoeveelheid hondenpoep die er 
gedeponeerd wordt. Ik vind het onverantwoord en 
ronduit vies om in deze situatie de kinderen van Aerdt de 
bostuin te laten ervaren door te proeven en te leren over 
de beplanting. Als deze situatie dan ook niet veranderd 
zal een mogelijk leuke, nieuwe activiteit voor de jeugd 
geen doorgang hebben. 

Het geplande halfverharde pad dat dit jaar aangelegd 
zou worden is om deze reden al uitgesteld. Een extra mo-
gelijkheid voor honden-uitlaters om de honden dieper in 
de tuin te laten poepen, leek ons zonde van het geld. 
Elvira en ik hebben al veel werk in de bostuin gestoken. 
Maar ik moet toegeven dat het idee om er met de bos-
maaier in aan het werk te gaan om de tuin netjes en 
begaanbaar te houden, staat mij momenteel erg tegen 
gezien de grote hoeveelheid hondenpoep die er nu aan-
wezig is.

Ik hoop daarom, dat jullie als inwoners van Aerdt, met 
mee mee willen denken over hoe we dit probleem kun-
nen oplossen. Ideeën hierover zijn zeer welkom via mijn 
onderstaande e-mail adres. Misschien kan ik als eerste 
het idee opperen om elkaar erop aan te spreken. Het 
zou, mijns inziens, namelijk zeer jammer zijn als projecten 
die de leefbaarheid en gezelligheid van ons dorp kunnen 
vergroten a.g.v. dergelijke desinteresse en gebrek aan 
respect van enkelen, geen voortgang kunnen hebben. 

Mvg, Maaike van Rooy.
maaike.van.rooy@hotmail.com

Zover zijn we gekomen in onze evaluatie en op het hoe 
verder is door ons geen antwoord gegeven. Wij staan 
open voor jullie inbreng en hopen daar zeer zeker op, 
want een dorpsraad bestaat alleen voor en door jullie.

Namens het bestuur

Elvira Zervos-Walhof, 
Rob Brands, 
Esther Wismans-Engelen,
Willem Riesmeijer

Ingestuurd

Coronahaartjes
 
Op het moment van het schrijven van dit stukje is het 
nog steeds Corona-lockdown, mét avondklok. Er wordt 
druk gevaccineerd met de nodige haken en ogen want 
er zijn te weinig vaccins en we weten nog eigenlijk niet 
eens hoe lang ze werken. Ondertussen komen er alweer 
nieuwe varianten van Covid19 vanuit Groot Brittannië, 
Brazilië en Afrika, om nog meer onrust te veroorzaken. 

Maar ik, Aerdtse vrouw, wordt ergens anders heel onrus-
tig van. Zelfs lichtelijk bezorgd, en wel om de volgende 
reden; de haargroei van de man van tegenwoordig. Want 
het loopt mijns inziens de spuigaten uit. 
En ik begrijp het allemaal, natuurlijk wil hij zich geen 
proefkonijn voelen voor een vrouw met een schaar en 
een tondeuse. En al helemaal niet als vrouwlief dan 
giechelend bekent vlak voordat ze begint aan de ravage; 
‘ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 
kan.’ Echt, ik begrijp dat je als man zijnde dan iets bromt 
van ‘no way’ of ‘over mijn lijk’ en vervolgens iets voor 
jezelf gaat doen. 

Maarrr… heren… borstelige wenkbrauwen, haren uit 
oren en neus en een baard tot bijna aan uw borst, dat 
is onacceptabel. Dat deden jullie voor Corona ook niet. 
Samenleven met een soort van zwerver/sinterklaas/
kerstman/andere heilige neemt voor ons, vrouwen, ook 
alle motivatie weg. Dus zolang het nog wachten is op de 
eerste weer geopende kapperszaak, wij zullen van jullie 
zorgzaam bijeen gespaarde hoofdtooi afblijven. Echt, 
want het is heel begrijpelijk. Maar één verzoek: hou de 
rest een beetje bij. 

Hartelijke groet van de Aerdtse binnen- en 
buitenshuisvrouwen


