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Uw witgoed apparaat defect?

Laat hem vakkundig repareren
of voor vervanging

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE WWW.WBSRIJNWAARDEN.NL

Uw witgoed apparaat defect?Uw witgoed apparaat defect?

KOMSTRAAT 15A 
6915 AG  LOBITH 

TEL WINKEL : 0316-541250
GSM: 06-50894884 

VAN 8.00-21.30 UURW.B.S. RIJNWAARDEN

Laat hem vakkundig repareren 
of voor vervanging

Cor & Ine Stuyt

BLOEMEN- PLANTEN - DIERVOEDERS - DIERBENODIGDHEDEN - HENGELSPORT

Komstraat 13 - Lobith
Tel. (0316) 54 13 23
info@corstuijt.nl

: westerveld

Tijdvluchten

Bij alles wat er vliegt, gaat de tijd het 
snelst. In dit nieuwe jaar probeer ik de 
juiste datum te pakken te krijgen, maar 
zelfs die van vorig jaar is me nog te 
actueel. Om dat te onderstrepen kom ik 
bij het opruimen van de zolder een zakje 
tegen met daarin nieuwjaarsversieringen 
voor het jaar 2000. 

Waarom ik dat bewaar? Geen idee, maar 
mijn zolder ligt vol met ‘geen idee-din-
gen’. In principe waardeloos als ze er 
naartoe verhuizen, een paar jaar later 
alleen nog maar rommel, nog een paar 
jaar later alweer een leuke herinnering, 
hard op weg naar curiosa en wie weet 
antiek.

Op zolder blijf ik even hangen in toen. 
Mapjes met van die kleine, gratis, extra 
foto’s die je ooit kreeg bij het afdrukken 
van je rolletje. Allemaal verleden tijd. 
1997, de tweeling is drie jaar, pijpen-
krullen in de schommel. Je herkent de 
koppies, maar het zijn nog lang niet de 
vrouwen die nu beneden zitten. 

In de tijd die vloog, voor mij korter dan 
een ogenblik, zit het hele leven voor 
zover zij zich dat kunnen herinneren. 
Ik probeer dat te bevatten, maar dat lukt 
niet. De tijd vlucht voor me weg, vandaag 
is al weer gisteren. 

Hoe verder met de dorpsraad? Deel I

Onze dorpsraad bestaat 23 jaar en voor het bestuur is dat een van de 
redenen voor een evaluatie. Want: waarom, wat, hoe en hoe verder? 
Het zijn vragen maar ook uitdagingen die beantwoord moeten 
worden. Want een eerlijk antwoord op deze even eenvoudige als 
fundamentele vragen is niet makkelijk gegeven. Bovendien is het 
niet aan ons maar aan jullie om te zeggen wat de dorpsraad is of zou 
moeten zijn. Daarom nemen wij jullie graag mee in deze evaluatie, op 
weg naar een wie weet nieuwe richting. Want een dorpsraad is niets, 
betekent niets en vertegenwoordigt niemand zonder de stem van de 
mensen door en voor wie deze is opgericht. 
In deze nieuwsbrief maken wij een begin, of beter, doen wij een voor-
zetje, om uiteindelijk te komen tot een antwoord op deze vraag: 
waarom de Vereniging Dorpsraad Aerdt.

Waarom?
Zoveel jaren geleden: Aerdt was een bescheiden dorpje in de kleine 
gemeente Rijnwaarden. Zo bescheiden dat we een beetje vergeten 
waren. Dat was zichtbaar, van het hek rond de school tot en met de 
roestende lantaarnpalen. Er was onvrede en die groeide, daar veran-
derde een verdwaald zitbankje en wat tweedehands rozenstruiken 
(overbodig geworden in Lobith) niets aan. Maar we lieten pas echt wat 
van ons horen toen de gemeente, in een volgend plan om nog meer 
op ons dorp te bezuinigen, de dijk die ons verbindt met Zevenaar en 
Pannerden wilde afsluiten. Dat was de druppel en het begin van de 
Dorpsraad i.o. (dat in oprichting heeft wel een tijdje geduurd, dus de 
dorpsraad is al langer actief dan dat deze officieel bestaat).

Lees verder aan de binnenzijde

Colofon

Postadres: Schoolstr. 28, 6913AD Aerdt
Oplage: 330 stuks

Onder redactie van Dorpsraad Aerdt.

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

Januari: de grond voorbereiden

Dit is de tijd dat je vroeger in alle groententuinen mannen aan de 
schop zag. Bezig om in rechte banen de grond om te zetten zodat 
de vorst er goed diep kon indringen. En dan de mest er onder 
werken, spade voor spade. 
In principe is dat nog steeds het beste begin voor een vruchtbare 
groententuin. Al nemen wij dat werk graag uit handen, dat scheelt 
tijd en een pijnlijke rug.

Wanneer het perk weer geëgaliseerd is, is dit ook de tijd om een 
aantal vaste planten te scheuren om ze zo te vermeerderen.  
Denk aan de rabarber en ook aan veel keukenkruiden zoals citroen-
melisse en salie. En voor wie wil begint het plantseizoen: de 
knoflook kan al de grond in. 

In het gazon komen nu vooral de mossen goed op. Voor wie dat 
niet wil is dit de tijd om wat ijzersulfaat op de grond te brengen; 
een effectieve bestrijding van mossen. 

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

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.

Glasvezelcentrale voor Gelders eiland geplaatst

Afgelopen november is in Herwen de eerste glasvezelcentrale 
voor het Gelders eiland geplaatst, ook wel Point of Presence (PoP) 
genoemd. Vanuit deze centrale gaan de glasvezelkabels naar de 
woningen en bedrijven op het Gelders eiland.

Buitengebied
Herwen is het eerste buitengebied op het Gelders eiland waar een 
PoP wordt geplaatst, maar daarna zullen ook de andere buitenge-
bieden volgen. “We vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan 
maken van snel en stabiel internet, juist ook de buitengebieden. 
Daarom werkt Future Lines al jaren samen met Digitale Stad welke 
als een van de weinige partijen ook de glasvezelkabel in de minder 
bevolkte gebieden uitrolt. Vanuit de buitengebieden op het Gelders 
eiland hoorden wij veel geluiden over traag of zelfs niet werkend 
internet. Daarom zijn we blij dat wij hier met de plaatsing van de 
glasvezelcentrale in Herwen weer een stapje dichterbij glasvezel 
zijn!” aldus Maurice Degen van Future Lines. 

Glasvezelcentrale
Een glasvezelcentrale is een belangrijk onderdeel van het glasve-
zelnetwerk op het Gelders eiland. Vanuit dit verdeelstation wordt 
de glasvezelverbinding naar alle woningen en bedrijven gelegd. 
De glasvezelcentrale lijkt qua uiterlijk op een elektriciteitshuisje. De 
plaatsing is een tastbaar begin voor de komst van glasvezel op het 
Gelders eiland. www.futurelines.nl
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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!

Er is toen door de initiatiefnemers van de dorpsraad 
een enquête opgezet en vanuit het dorp is daar 
massaal op gereageerd. Ruim 90% van de mensen 
vulden de enquête in en van hen was meer dan 90% 
tegen die afsluiting. Daar kon geen gemeente 
omheen! Dit eerste succes was het echte begin van 
de dorpsraad. En het gaf de raad ook een positie bij 
de gemeente. Want: wij waren niet tegen het beleid 
van de gemeente, maar ook niet voor. Onafhankelijk 
en altijd in het Aerdts belang: dat was de dorpsraad.

Daarom was dat ‘waarom’ toen geen vraag. 
Nu, vandaag, wel. Onze positie tegenover de 
gemeente gaf duidelijkheid. Maar tegenwoordig 
heeft de gemeente ons omarmd. Wij worden be-
trokken bij beleid. Betrokken betekent hier dat je 
mee mag luisteren, begrip leert opbrengen voor de 
dilemma’s van de bestuurder, je geluid mag laten 
horen. En verandert je betrokkenheid ongemerkt 
maar onmiskenbaar toch ook in medeverantwoorde-
lijkheid. Terwijl, je hebt je misschien wel laten horen, 
maar dat betekent niet dat er naar je geluisterd 
wordt. Dat is terecht, want wat je inbrengt is een 
mening en dat is niet automatisch de mening van 
het hele dorp. De dorpsraad is namelijk zeker geen 
democratisch gekozen bestuurslaag maar moeizaam 
geronselde vrijwilligers.

Onze positie ten opzichte van de gemeente is door 
die omarming niet meer duidelijk, onze rol als 
vertegenwoordiger van het dorp evenmin, en daar-
mee is de vraag ‘waarom’ wel actueel. En, wie weet, 
is terugkijken de manier om daarop een toekomst 
gericht antwoord te geven. Anders gezegd: willen 
we meespelen met het gemeentebestuur of hen juist 
tegenspel bieden.

Wat? 
Wat is een dorpsraad en waarom heeft een dorp als 
Aerdt een dorpsraad nodig. Omdat op deze vragen 
geen goed en compleet antwoord mogelijk is, hier-
bij het beste foute antwoord. Een dorpsraad is een 
duizend-dingen-doekje; goed voor van alles maar 
nergens speciaal voor gemaakt. En Aerdt heeft een 
dorpsraad nodig omdat er duizend-en-één dingen 
te doen zijn die niet opgepikt worden door 
gemeente, politiek, verenigingen of vrijwilligers, 
maar toch moeten gebeuren.
Soms zijn dat belangrijke dingen, zoals onze stem 
laten horen om de dijk richting Pannerden open te 
houden voor het verkeer. Of zelfs levensreddende 
zaken, bijvoorbeeld

met het zorgen voor AED’s en reanimatiecursussen. 
Maar vaker gaat het over zaken die het gewone 
leven hier net wat leuker maken, zoals bloembollen 
in de perken, kleinschalige sociale activiteiten of een 
vlag om uit te steken op Aerdtse feestdagen. Precies 
daarvoor heb je een dorpsraad nodig.

Wat helpt het, dat ik lid ben van een dorpsraad? 
Daar is wel een goed antwoord op: als we samen 
staan, staan we samen sterker. En in alle hierboven 
genoemde voorbeelden was en is het zo dat we het 
voor elkaar kregen omdat Aerdt met een stem sprak. 
Ja, wij willen over die dijk, en de politiek luistert. Wij 
willen een AED en vinden het geld bij eigen bewo-
ners en sponsoren. En wij willen die activiteiten of 
vlaggen en vinden een weg om ze zo goed als gratis 
of bijna voor niks te krijgen. Omdat we samen ster-
ker staan. 

De dorpsraad maakt geen politiek en heeft geen 
eigen doelstellingen. Wij regelen, coördineren, 
bemiddelen en zijn spreekbuis: heel praktisch en 
zonder grootse visies. Ons doel is het wonen en 
leven hier net wat leuker, afwisselender, gezelliger 
of comfortabeler te maken. Dat doen wij samen met 
alle bewoners en al onze leden. Wij staan open voor 
ieder idee, elke inbreng. Niet alles is haalbaar en dus 
niet u-vraagt-wij-draaien, maar proberen kan altijd.

Elvira-Zervos-Walhof, voorzitter
Rob Brands, penningmeester
Esther Wismans-Engelen, 1e secretaris
Willem Riesmeijer, 2e secretaris

Tip van de week:
Verschoon je opslagruimte!
 
Thuis werken en je kent het wel, je computer loopt 
steeds vast, reageert sloom en doet niet wat je wilt. Je 
opslagruimte is vol. Wat staat je te doen? Je opslagruim-
te legen! Mega logisch wanneer het laptops en 
computers betreft, maar waarom laten wij onze menselij-
ke opslagruimte gewoon vol lopen en doen er niks aan? 
Want, wij zijn natuurlijk niet in staat om een grotere 
opslagruimte te kopen, we moeten het doen met ons 
ene brein. Een brein dat in januari net zo makkelijk 
opstart als mijn oude computer, dus nauwelijks en met 
tegenzin. Tijd voor een schoonmaakactie. 
Om dit jaar met een schone lei van start te gaan, is het 
van belang dat je eerst ruimte maakt. 
Welke taken/gewoonten/gedachten/of-wat-dan-ook 
– die niet bruikbaar meer zijn – wil jij loslaten? Welke 
‘energieslurpers’ wil jij niet 2021 mee in nemen? 

Voornemen 1: pak een pen en papier en schrijf alles op 
wat er in je op komt. Neem iedere maand de tijd om dat-
gene wat jij niet meer wilt, van je opslagruimte te gooien. 
Zo maak je structureel meer ruimte.

Voornemen 2: een voornemen dat we na de feestmaand 
herkennen, ik in ieder geval wel: het ‘gezellige drankje’. 
Misschien maar een glas, maar dat beetje alcohol 
(=suiker) geeft een stoot energie. Ook zonder onderzoek 
weet ik dat ik daardoor gemiddeld een uur later in bed 
lig. En ’s morgens dus inderdaad moeilijker opstart. Tip: 
thee. 

Voornemen 3: het is koud, nat, de gevoelstemperatuur 
belabberd. Kom, ook als je thuis werkt, achter dat scherm 
vandaan en loop je rondje, zoals je dat gewend bent. Het 
frist je op, ook de bovenkamer.

Voornemen 4: voornemens moeten ingetraind worden 
voor deze een merkbaar verschil gaan maken. En je zult 
zeker zondigen. Daarom, maak van dit lijstje je screen- 
saver. Wie weet, gaat het ons lukken.

De Aerdtse Leeuw binnenkort terug op 
zijn sokkel. Nu het geld nog!

Nadat de Aerdtse Leeuw alweer gestolen werd,  
hebben wij de mogelijkheden om de lege plek op-
nieuw te bezetten onderzocht. Met de oorspronke-
lijke initiatiefnemers zijn wat opties doorgesproken, 
onder andere de haalbaarheid en duurzaamheid van 
de vervanger. Zij gaven duidelijk aan dat zij een zo 
groot mogelijk visuele gelijkenis wensten, maar zich 
realiseerden dat een nieuw bronzen exemplaar, niet 
alleen vanwege het prijskaartje, onhaalbaar was. 
Er is een alternatief gevonden dat voldoet aan de 
voorwaarden. Om snel te kunnen schakelen is de 
opdracht door de Dorpsraad zo snel mogelijk gege-
ven en op korte termijn zal de Leeuw ons dorp Aerdt 
(en dus ook de Molenhoek) weer beschermen! Snel 
schakelen betekent echter wel dat de financiering 
van de Leeuw anders verloopt dan het ideale plaatje. 

Normaal zouden wij eerst op zoek zijn gegaan naar 
geld, bijvoorbeeld met een tientjesactie. Die actie 
loopt nu echter gelijk met de opdracht, waarbij de 
Dorpsraad in de tussentijd garant staat voor de 
betaling. Wij zijn dus op zoek naar donateurs en 
sponsoren, mensen uit het dorp die hun bijdrage 
willen leveren aan deze trotse en fiere beschermer 
van onze gemeenschap. En naar ideeën hoe en waar 
wij, bijvoorbeeld bij fondsen, banken of andere on-
dersteunende organisaties, geld kunnen vinden om 
dit kunstwerk te betalen. Wij hopen op uw inbreng. 

Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op 
NL71RABO0374852464 ovv Leeuw van Aerdt. 
Uw ideeën kunt u met ons delen via 
info@dorpsraad-aerdt.nl. Hartelijk dank alvast voor 
het meedenken, namens de Dorpsraad Aerdt


