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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

: westerveld

Een nieuwe Leeuw van Aerdt

Eindelijk was het dan zover. Op vrijdag 9 april om 11.20 uur, om exact te zijn, 
kwam het 3D-printbedrijf Hulotech het nieuwe leeuwtje van Aerdt bren-
gen! Zorgvuldig verpakt, met uiterste voorzichtigheid vervoerd, helemaal uit 
Stadskanaal. 

Onder het toeziend oog van het dorpsraadbestuur, een aantal andere uit-
genodigde leeuwen van Aerdt en een kan hete koffie werd het diertje op 
de sokkel geplaatst. I.v.m. Corona was afstand houden gewenst en daarom 
waren we ook met een klein groepje. Terwijl de leeuw werd vastgemaakt op 
de sokkel begon plots de zon te schijnen. Wat een goede timing! De vlag van 
Aerdt wapperde in de zachte wind en zo werd de plaatsing een echt 
ceremonieel moment. Daarna natuurlijk op de foto, een herinnering maken, 
dat hoort erbij. Het zal u zeker opvallen dat de nieuwe leeuw ietwat andere 
afmetingen heeft, van ander materiaal is gemaakt en daardoor een ander 
uiterlijk heeft gekregen dan de vorige leeuw, maar hier is heel bewust voor 
gekozen na zeer lang beraad, want wij kunnen u verzekeren dat alle mogelij-
ke materialen de revue gepasseerd zijn. Maar het is uiteindelijk een prachtig, 
subtiel kunstwerkje geworden! 

Nogmaals willen wij iedereen heel hartelijk danken die een financiële bijdra-
ge heeft geleverd om dit te verwezenlijken. De nieuwe leeuw is geen al te 
kostbare aanschaf geweest in vergelijking met de vorige leeuw, maar er zat 
zeker een prijskaartje aan en zonder u, donateurs, was het absoluut een flinke 
rib uit ons dorpsraadlijf geweest.

Elvira vertelt over het gebruikte materiaal:
“Voor het vervangen van de nieuwe Leeuw van Aerdt zijn we op zoek gegaan
naar de juiste en vooral meest toekomstbestendige vervaardiging. Na enig

Hennen en Haantjes

Een koel windje tempert de oplopende 
temperatuur. Twee relatief prille pensio-
nado’s trappen er vlot tegenin. De heren 
hebben dat doelbewuste van mannen: 
geen getrut, dan zitten we over 20 minu-
ten aan de koffie. 

Op ruime afstand volgen hun ‘trutjes’. 
Gezellig koutend zien zij het echtgeno-
ten aan de einder verdwijnen. De wind 
remt voor even hun spraakwaterval, maar 
niet de communicatie. De een maakt 
een hoofdbeweging richting hun vlot 
fietsende partners, de ander doet dat af 
met een nonchalant schouderophalen. 
De heren zitten aan een lijntje, al veertig 
jaar lang, dus er is niets om je druk over 
te maken. 

Als op commando houdt de voorhoede 
halt. De heren wachten, niet uit beleefd-
heid of compassie, maar simpelweg 
omdat de dames hen niet op de hoogte 
hebben gebracht van de eindbestem-
ming. Links, rechts: waar is de koffie. 
Ongedurig wachten wordt niet beloond 
met een antwoord, zelfs niet met een 
woord: de dames fietsen de wachtenden 
zwijgend voorbij en de mannen sluiten 
daarop maar gehoorzaam aan. 
De hennen hebben de pikorde weer 
hersteld. 

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

April: Rozen en voortrekkers

Het gras groeit, de krokussen steken de kop open het eerste blad 
is nog zo zacht als zijde. Het is ’s nachts vaak nog koud, dus in de 
groentetuin is weinig anders te doen dan wat onkruid met wortel 
en al uit te roeien. Achter glas, dus ook op de vensterbank, is het 
zonnig en warm genoeg om zaad te laten ontkiemen. 
Voor veel planten mag het seizoen namelijk best wel wat langer 
duren. Paprika, peper en ook tomaat zijn langer productief dan de 
zomer lang is, een beetje voortrekken helpt de oogst te verbeteren. 
Dat geldt, maar in mindere mate, ook voor bijvoorbeeld courgette, 
pompoen en kalebas. 

De rozen kunnen gesnoeid worden. Doe dat op het tweede of 
derde oog. De roos is ‘een juffertje dat veel aandacht nodig heeft’, 
hoor je vaak en dat is ook wel zo. Wilt u bijna het hele jaar door, tot 
wel in november, een prachtig bloeiende rozenstruik, verwijder dan 
de uitgebloeide rozen. Dan ontstaan net daaronder weer een of 
twee nieuwe bloemen. 

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

Nog ingrijpende tuinplannen, doe het dan nu. In principe is alles nog mogelijk, dus ook het planten van 
bomen, hagen enzovoorts. Met als voordeel dat u heel snel het resultaat ziet. Neem wel een professional in 
de arm, zodat u zeker weet dat alles aanslaat. Kijk daarvoor op www.vanschiphoveniers.nl

Glasvezel werkt!
Thuis werken is al een jaar de regel en dat is en blijft wel de nieuwe realiteit. Al dat video-confereren, 
zoomen, up- en downloaden kost ruimte op het net. Goed dus dat we hier in Aerdt glasvezel krijgen: 
sneller, stabieler en praktisch onbeperkt internet voor iedereen.

Glasvezel ondersteunt ook nieuwe vormen van werken. Een paar voorbeelden:

- Er zijn in Nederland al ruim 60.000 mensen ‘crowdworkers’, mensen die via verschillende online-
platforms klussen oppakken en uitvoeren. Dat kan van simpel, een formulier invullen, tot complex, 
zoals programma’s ontwikkelen en teksten vertalen. Deze manier van flexwerk kan altijd en overal, 
als bijverdienste of hoofdinkomen, en zal sneller dan je denkt het nieuwe normaal worden.

- Professioneel gamers, daarvan zijn er minder, maar het geld dat in deze sport omgaat overtreft 
de stoutste verwachtingen. Niet zo gek, want wanneer deze sporters hun digitale arena betreden, 
hebben zij vaak meer toeschouwers dan er in alle voetbalstadions in ons land passen. 

Misschien is dit nu voor jou nog niet van belang, werk je thuis tot je weer gewoon naar je werkplek 
kunt. Dat kan. Maar waarschijnlijker is dat dit eerder de uitzondering wordt, dat je vooral veel thuis 
werkt, misschien zelfs in een van die nieuwe werkvormen. En dan werkt glasvezel! 

Wil je zeker weten dat glasvezel voor jou werkt, kies dan voor de all-in aanpak 
van FutureLines. Een adres voor installatie en service, voor optimale verbindingen 
tegen de laagste kosten, voor maatwerk voor bedrijf en particulier. 

Maurice Degen, FutureLines



Onze zomercollectie, 
nu al verkrijgbaar

Elstar
Jonagold
Wellant
Maribelle
Braeburn
En nauurlijk de heerlijke sappen

Juist nu!
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www.elkeseconde.nl
Wij van Elke Seconde verzorgen graag uw cursus op het 
gebied van BHV en reanimatie met en zonder AED. Maar 
ook BLS, PBLS en Hulpverlening voor Kinderen van de 
Basisschool. Ook de BHV met TX (Taxi) keurmerk kan door 
ons worden verzorgd. Neem vrijblijvend contact met ons 
op via 06 46898987.

wikken en wegen of het een massief bronzen beeld-
houwwerk moest worden, zijn we in contact gekomen 
met 3D-print & engineering bedrijf Hulotech. Zij hebben 
al ruim 20 jaar ervaring op het gebied van 2D en 3D 
ontwikkeling in de hightech industrie waren en waren in 
staat dit bijzondere project te realiseren. 

Printen in 3D is de laatste tien jaar enorm gegroeid. Je 
kunt er superklein mee printen of heel groot. De indus-
trie kent steeds meer toepassingen en er wordt veel 
aandacht besteed aan hergebruik. Hulotech produceert 
onder andere (reserve) onderdelen voor de industriële en 
automotieve sector en vervaardigt orthopedische hulp-
middelen. Duurzaamheid is bij hen belangrijk en afval-
stoffen worden tot een minimum beperkt. Het restant 
poeder waarin de nieuwe Aerdtse leeuw is opgebouwd 
wordt bijvoorbeeld na het schonen weer opnieuw ge-
bruikt in dezelfde machine.

 
 
De nieuwe leeuw is opgebouwd uit een weersbestendig 
nylon, hol geprint in een poederbed van een industrië-
le 3D-printmachine. De printer bouwde laagsgewijs het 
object op uit de kunststof samenstelling. De leeuw is 
vervolgens opgevuld met een 2-componenten hars. Na 
het uitharden van het materiaal is de leeuw in een bron-
zen bad gedompeld, waardoor het een afwerkingslaagje 
van brons heeft gekregen. Een draadeinde is in het hart 
van het beeld aangebracht voor montage op de nieuwe 
betonnen voet. Deze voet is met diverse bouten en een 
chemisch anker vastgezet op de cementen sokkel. De 
nieuwe leeuw ziet eruit als een bronzen beeldhouwwerk, 
maar is dus van kunststof!” 

Vanaf nu staat onze nieuwe leeuw van kunststof, weers-
bestendig en redelijk vandalismeproof weer op de be-
tonnen sokkel. Immer waakzaam, soms een oogje dicht-
knijpend maar standvastig en krachtig. Wij wensen het 
nieuwe leeuwtje een lange regeerperiode toe! 

Corona-walnotenboom

Enige tijd geleden kregen wij van de gemeente Zevenaar 
een cadeautje. Een echte walnotenboom! 

Er zat de gedachte achter dat het een Corona-herinne-
ringsboom zou worden. De kinderburgemeester had 
dit idee geopperd omdat 2020 het jaar is geweest dat 
corona in volle hevigheid over ons land raasde en nog 
steeds trouwens, maar het gaat de betere kant op, heel 
langzaam. Je kunt je afvragen; moet je daar nu al een 
herinnering van maken, is dit niet te vroeg? 

De kinderburgemeester mocht helaas niet aanwezig zijn 
bij het plaatsen, i.v.m. corona. Ook de door haar be-
dachte gedichtenwedstrijd, waarbij het mooiste gedicht 
geplaatst zou worden op een bordje bij de boom, moest 
afgeblazen worden om deze reden. Maar zeker duimpje 
omhoog voor het complete idee. 

En zo kwam het, dat ik, afgevaardigde van de dorpsraad 
op een donderdagochtend om 8.00 uur, in mijn eentje, 
op de plek stond waar de boom moest komen. Wij deden 
eerder nog een oproepje via Facebook of bewoners van 
Aerdt nog een goeie plaats wisten, dank u wel voor de 
inzendingen overigens en het meedenken, en kozen uit-
eindelijk voor het grasveld bij de kerk. In overleg met het 
kerkbestuur uiteraard. 

Het plaatsen van de walnotenboom ging van een lei-
en dakje en zeer snel. En nu moet het stukje hout gaan 
groeien. En als we dan onder de boom gaan zitten, alle-
maal 15 jaar ouder, zeggen we tegen elkaar; 
weet je nog, deze reus werd geplaatst na een heel 
bijzonder en moeilijk jaar. Een virus beheerste ons leven, 
ontnam ons een stukje vrijheid. Wat hebben we het nu 
toch weer goed…! 

HOOP

Langzaam maar zeker ontdooien we

Net als de sneeuw uit de tijd van nu

We kunnen de lente niet zeggen:

Hopelijk kom je snel en blijf je lang

Je kunt alleen maar zeggen:

Kom, zegen me met je hoop, zolang als je kunt

 

ADA

Afscheid voorzitter dorpsraad: 
Elvira in de bloemetjes gezet

Na twee termijnen, dus zes jaar, leiding te hebben ge-
geven aan de Dorpsraad Aerdt is Elvira nu afgezwaaid. 
Normaal zou dat gebeuren tijdens een goed bezochte 
jaarvergadering, maar dit jaar is alles anders. Vandaar een 
bescheiden bloemetje bij een bescheiden bestuursverga-
dering; het kon niet anders.

Elvira heeft in haar periode als voorzitter een aantal 
belangrijke zaken gerealiseerd: In een goede verstand-
houding met de gemeente haar plannen voor nieuwe 
sociale activiteiten, vernieuwing en verbeteringen aan 
onze woon- en leefomgeving, tijdens diverse thema 
avonden en vergaderingen in het dorpshuis voorgelegd 
aan onze medebewoners. De reacties waren voor haar en 
de dorpsraad de richtlijn voor het verdere overleg met 
de gemeente en andere belanghebbenden. Een goede 
en directe communicatie met alle inwoners heeft altijd 
centraal gestaan. Deze nieuwsbrief is daar één van vele 
voorbeelden van. 

Elvira heeft bijzonder veel energie gestoken in de Dorps-
raad. Zij beschikt over een ongeëvenaarde dossierkennis 
en heeft altijd op basis van de kenbaar gemaakte wensen 
uit het dorp concrete oplossingen gevonden. Een alles-
kunner met daadkracht en visie. Zij was een uitmuntende 
voorzitter en is dus onmisbaar. Het ‘hoe nu verder met 
de Dorpsraad’ is daarom nog steeds een serieuze vraag 
waarop nog geen 100% antwoord is gevonden. Het 
restant van het overgebleven 3-koppige bestuur, neemt 
de taken waar zo goed als het kan, maar zoekt nadruk-
kelijk versterking, óók en vooral eerst in de vorm van een 
nieuwe voorzitter. Wij roepen u daarom op; doe mee, 
denk mee, meld u aan voor een informatief gesprek over 
de functie van voorzitter of algemeen bestuurslid. Laten 
we samen zorgen dat de Dorpsraad Aerdt een toekomst 
heeft.

Gemis

Hallo liever Aerdtse mensen en bezoekers 
van ‘Zorg voor elkaar’. Wat missen we iedereen 
op de donderdagmorgen. Niet meer zo binnen kunnen 
wandelen, niet meer spontaan dingen kunnen doen. 
Niet meer kunnen sporten en even na kunnen kletsen. 
Alles wat heel gewoon leek is heel bijzonder geworden 
in deze coronatijd.

Hopelijk gaat het (mede door vaccinaties) goed komen 
en kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten. Wij 
staan in ieder geval te popelen om u weer te mogen 
ontvangen onder het genot van een kopje koffie of 
lekkere lunch. We zeggen en hopen tot gauw ziens!

Lieve groet van Hennie, Ria, Doortje, Thea, 
Erika en Marijke


