
Nieuwsbrief voor Aerdt   |   Jaargang 6, nummer 6 - juni 2021

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 mooie zomer gewenst van Dorpsraad Aerdt

Het is eindelijk zomer, wat is ons geduld op de proef gesteld! Verheugd was ik, toen 
mijn online weerapp eindelijk die zonnetjes zonder regendruppen op het scherm liet 
zien. Als Corona nou niet zo’n dingetje was geweest dan hadden we ook nog wat acti-
viteiten kunnen organiseren. Maar Corona is nog steeds wel een dingetje, helaas, nu al 
voor het tweede jaar maar het einde is in zicht! 

De komende tijd gaat ons dorpje weer bruisen en in het dorpshuis wordt al flink geklust 
voor september. Bij onze Dorpsraad gaat de emailbox op slot, heel juli en heel augustus

Ondertussen; neem de fiets, ga lekker wandelen, geniet van ons prachtig natuurschoon, 
spot de ooievaars en verlekker u aan al het heerlijke seizoensfruit. Wij gaan dat in elk 
geval wel doen want het is een erg druk jaar geweest met een aftredende voorzitter en 
met daarmee een flinke hoeveelheid aan overdracht. Wij hebben geprobeerd om door 
middel van de maandelijkse nieuwsbrief ons zo goed als mogelijk zichtbaar te maken 
en een mogelijke drempel om contact met ons op te nemen bij vragen en ideeën te 
verlagen. 

Maar eerst gaan wij genieten van een welverdiende vakantie en graag starten wij weer 
per 1 september, fris en fruitig, met een heel klein maar fijn bestuur. Een klein bestuur 
nog steeds op zoek naar een voorzitter en dat zo lang mogelijk Dorpsraad Aerdt functi-
onerend wil houden. En dit met passie, creativiteit en bevlogenheid verder wil invullen. 
Wij wensen u allemaal een fijne zomervakantie! 

P.s. stuurt u eens een verhaaltje in over een voor u bijzondere vakantie, zo’n vakantie 
waar u nog regelmatig aan terugdenkt. De winnaar wordt (op verzoek anoniem) ge-
plaatst in de nieuwsbrief van september en krijgt een heerlijk fruitmandje!

Anticyclisch investeren

Enig idee hoeveel we gespaard hebben? Weet 

’t niet precies, maar heel veel in ieder geval. 

De spaarpotten stromen over en daar komt nu 

het vakantiegeld ook nog bij. Hoe het met jou 

persoonlijk gaat, weet ik natuurlijk niet, maar 

collectief zijn we stinkend rijk. En dat hoor je 

om je heen; mensen maken plannen alsof ze 

net een leuke prijs hebben gewonnen in de 

Staats. Campers zijn niet aan te slepen, een 

vakantiehuisje als investering lijkt opeens de 

gewoonste zaak van de wereld en die ene, abso-

lute, droomvakantie mag opeens drie maanden 

langer duren. 

Stiekem heb ik natuurlijk ook wel gekeken 

wat nu kan. Die camper bijvoorbeeld. Zag een 

tweedehandsje in het dorp, die nu tig-duizend 

euro duurder is dan vijf jaar geleden (en wel vijf 

jaar en 10 lange vakanties ouder). Maar relatief 

nog steeds goedkoop, want de markt is geëxplo-

deerd. Misschien dus toch?

Ben geen econoom, maar als een golf geld de 

markt overspoeld, moet je voor mijn gevoel ver-

kopen en niet kopen, want dan zijn de verkopers 

de baas. Omgekeerd, wanneer het geld krap is, 

je spaarcenten in omloop brengen, dan krijg je 

er tenminste wat voor terug. Slim en logisch, 

zou ik zeggen.

Maar, met een ‘nu hebben we het, wie weet wat 

morgen brengt’ loopt die slimmigheid de deur 

uit om lekker mee te surfen op de geldgolf. 

Een beetje stribbel ik nog wel tegen (vouwwa-

gen, ook leuk en best wel handig), maar in de 

strijd tegen het nu genieten is mijn wijzere ik 

kansloos. 

Geld maakt misschien niet gelukkig, maar 

gelukkig wel dom. 

Onder redactie van Dorpsraad Aerdt.

Meeschrijven of adverteren? Stuur uw stukje of 

foto in naar info@dorpsraad-aerdt.nl

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

dan is ook het normale tuinonderhoud niet normaal. Controleer daarom regelmatig zelf hoe het erbij staat: steek bijvoor-
beeld een spa in de grond, wrik wat en kijk tot hoe diep de droge bovenlaag doorloopt. En doe dat op verschillende plekken 
in de tuin, want de verschillen kunnen groot zijn. En maak op basis daarvan uw eigen ‘beregeningsschema’.  Dan komt uw 
tuin weer groen en gezond de zomer door. 

Eindelijk glasvezel bij jou in huis

Glasvezel opent een wereld aan mogelijkheden. Niet alleen de aansluiting verandert, 
maar al snel ook wat u erop aansluit. Nu is het moment om vooruit te kijken en 
slimme beslissingen te nemen. Goed advies, afgestemd op uw wensen (voor werk 
en privé) kan uw ICT even toekomstbestendig maken als het glasvezelnetwerk. 
Voorkom keuzestress en kies daarom juist nu voor een integraal ICT-advies.

Future Lines Internet, Telefonie en TV ontwerpt, bouwt en onderhoudt ICT-
aansluitingen voor de zakelijke en particuliere gebruiker. Future Lines garandeert 
duurzaam maatwerk, de beste prijsprestaties, persoonlijk advies en de beste service. 

Kijk voor meer informatie en contact op Futurelines.nl of bel 0316 762 732

Juni

We hebben een prachtig voorjaar, tenminste voor de planten wel. Met regel-
matig een stevige bui schiet het groen de grond uit. Veel mensen hebben dit 
jaar in hun tuin geïnvesteerd; de een ‘n complete herinrichting, de ander een 
mooie boom of struik om de puntjes op de i te zetten. Dan is het belangrijk 
om die nieuwe aanplant zeer regelmatig rijkelijk water te geven. Boven de 
grond kan een boom nog groen zijn, maar als de wortelgroei achterblijft, is 
dat gezichtsbedrog dat soms pas een jaar later zichtbaar wordt. Dus betrek de 
nieuwe aanplant ook in uw vakantieplannen. 

Meerjarige planten daarentegen kunnen wel uit met wat minder. Van gras is 
algemeen bekend dat minder sproeien zorgt voor een breder en dieper wortel-
stelsel. In principe geldt dat voor zo ongeveer alles in de tuin. Te veel pamperen 
zorgt voor, wanneer het eropaan komt, zwakkere planten. Daarom: niet te 
vaak, maar dan wel voldoende langdurig, zodat niet alleen de toplaag nat is, en 
niet in de volle zon. 

Echter: de laatste jaren hebben we een paar niet-gemiddelde zomers gehad en 



Zo lekker als nu...
Aardbeien of kersen: nooit zo 
lekker als nu. 

Nu volop prachtige en smaakvolle aardbeien
Vanaf derde week juni weer heerlijke kersen

Kom, proef, geniet. En neem ook een appeltje (of appelsapje) 
voor de dorst mee.

Voor de nieuwe oogst, check onze facebook pagina:
www.facebook.com/FruitkwekerijDeDrieDorpenpolder
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Wij geven training in: 
 
BHV (bedrijfshulpverlening) 
Basis- en vervolgtraining. 
Reanimatie / AED 
EHBO 
(Eerste Hulp bij Ongelukken) 
HKB  
(Hulpverlening voor Kinderen 
van de Basisschool) 
Taxi (TX keurmerk) 
 
Training op uw of onze locatie 

LENTE

Heerlijk lente, weer naar buiten!

De zon verwelkomt mij.

Het gezang van de vogels prikkelt al mijn zintuigen,

De geur van vers gemaaid gras!

Een explosie van plantjes die massaal uit de grond komen,

En natuurlijk ook wat onkruid.

Wat stond daar ook alweer? Voila, een kleurenpalet op en top.

En ik? Ik geniet, 

Ik bewonder en verwonder,

De natuur glimlacht naar ons.

Kom, ga mee naar buiten!

ADA

Leeuw van Aerdt uitgereikt

Op 16 mei hebben we namens de Dorpsraad Aerdt aan Yvonne 
Wiggers de Aerdtse Leeuw uitgereikt. Dit is een oorkonde voor 
iemand die veel voor het dorp heeft gedaan of heeft betekend 
met een initiatief of activiteit. 

De Aerdtse Leeuw is dubbel en dwars verdiend dit jaar door 
Yvonne en haar man Rob door hun continue inzet in de vorm van 
voedselhulp tijdens de Covidperiode. Van de gemeente Zevenaar 
hebben zij tweemaal een financiële tegemoetkoming ontvangen 
maar dit dekt lang niet alle gemaakte en nog te maken kosten. 
Samen met alle andere vrijwilligers in en rondom Zevenaar gaan 
Yvonne en Rob in elk geval door met de voedselpakketten voor 
Aerdt en voor heel ‘t Gelders Eiland, omdat er nog steeds een 
grote vraag is. 

Donaties in de vorm van voedselgiften en financiële giften zijn 
dus noodzakelijk en zeer welkom! Voor voedselgiften heeft Yvon-
ne een krat in haar voortuin staan aan de Kerkweg 37. Voor finan-
ciële giften kunt u een briefje met uw naam en telefoonnummer 
door de brievenbus doen, dan neemt zij contact met u op. 

Samen kunnen we op deze manier, tijdelijk, onze medemens hel-
pen want de vrijheid om onafhankelijk te kunnen zijn, is natuur-
lijk de allerbeste situatie. 

Hartelijk dank alvast namens Yvonne & Rob.

Ken je de FIXI-app al?

Kapotte lantaarnpaal? Kuil in de weg? Vuildump? Of juist een 
leuk idee? Je kunt het direct melden bij de gemeente Zevenaar 
via de Fixi-app. Het is een app die je met pushberichten op de 
hoogte houdt van vervolgstappen die de gemeente onderneemt. 
Ook kun je met deze app meldingen van andere inwoners zien 
(in dit geval van Aerdt en omstreken).

Volg de volgende stappen:

1) Download via playstore op je telefoon of laptop de fixi-app 
(met een handje in het blauw). 2) Dan je naam en emailadres 
invoeren. 3) Melding invoeren. Je kunt nu direct beschikken over 
fixi via een toegankelijk, eenvoudig en gebruiksvriendelijk menu. 

Probeer het eens, het kan je veel tijd en mogelijk frustratie sche-
len om op deze manier meldingen te maken. 
Toch problemen met de app of het vervolg van uw melding? 
Neem even contact op met de Dorpsraad Aerdt en wij adviseren 
je verder (info@dorpsraad-aerdt.nl). 

Succes!

Alvast een beetje AED-informatie voor 
komende zomer

Hopelijk is het gebruik van een AED de komende zomer niet no-
dig maar mocht er een situatie ontstaan waarbij een AED nodig 
is, is het handig dat u weet waar deze 3 openbare AED’s hangen:

1. Bij het dorpshuis ‘Eensgezindheid’ in Aerdt (op rode kleine 
kastje ruitje intikken, zit buiten links aan de buitenmuur, naast de 
serre-ingang. Met sleutel die daarin zit het deurtje aan de buiten-
kast openen waar de AED achter het glas zit).

2. Kleine camping ‘De Rijnstrangen’ (bij de ingang, even doorlo-
pen tot aan de grote open schuur, links kijken. Ook weer zelfde 
principe via ruitje intikken, en met sleutel kast openmaken).

3. Sportpark ‘Toon van Uden’ (hek is, volgens onze informatie, 
altijd open. Via de hoofdingang, doorlopen, linksaf naar de serre).

Bovenstaande AED’s worden beheerd en gecontroleerd in op-
dracht van de Dorpsraad aan speciaal daarvoor aangestelde per-
sonen met de juiste expertise. Uitgebreidere informatie omtrent 
AED en cursus zal volgen in september/oktober van dit jaar.

Een bericht van ‘Zorg voor elkaar’

Hallo lieve mensen, 

Volgende week gaat het dorpshuis weer open en kunnen we 
elkaar, na zo’n lange en best wel moeilijke tijd, weer ontmoeten 
op de donderdagmorgen. Ook kunnen de ‘vastgeroeste’ spieren 
weer los gemaakt worden, want juf Rieky gaat dit jaar de hele 
zomer door!

We moeten natuurlijk nog wel rekening houden met de regels 
zoals: bij binnenkomst in het halletje van de grote zaal, handen 
ontsmetten en een mondkapje op. Aan tafel mag het mondkapje 
af, maar bij bezoek aan het toilet moet het mondkapje weer op. 
Voorlopig dienen we ook nog steeds 1.5 meter afstand te bewa-
ren.

Denkt u aan de gekleurde mandala ?! Wij staan te popelen om 
u weer te mogen ontvangen en zeggen dan ook: tot volgende 
week! Groeten van Erika, Doortje, Ria, Hennie, Thea en Marijke.

De plussen van glasvezel
(Maurice Degen, connectivity architect, specialisatie product  
development & field engineering, ICT-adviseur Future Lines)

Aerdt is inmiddels compleet aangesloten op het glasvezelnet-
werk. Maar wat betekent dat nu voor u. Om dat helder te krijgen 
een samenvatting van de glasvezel plussen waarvoor u nu kunt 
kiezen.

- Kosten: in principe verandert er niets als u niets verandert. 
Er is wel meer keus, dus ook om te besparen. Dus nee, glasvezel 
is niet per se duurder, maar biedt wel veel meer en aan extra 
diensten hangt een prijskaartje (*). 

- Provider: u hoeft zeker niet te wisselen of een ander contract 
af te sluiten. Het is wel een goed moment om uw provider, of 
misschien ook een andere, uit te dagen en u nu meer te bieden 
voor uw geld. 

- Snelheid: ‘Sneller hoeft voor mij niet’ zei men misschien 25 
jaar geleden, nu weet iedereen dat sneller altijd beter en vaak 
gewoon noodzakelijk is. Glasvezel heeft voldoende rek, voor 
thuiswerken, gamen, up-en downloaden en nog veel meer, alle-
maal tegelijkertijd. Noodzakelijk? Reken maar! 

- Stabiliteit: de huidige technieken lopen veelal over koper, 
te weten de huidige telefoonlijn van KPN, en de coaxkabel van 
Ziggo. Dit werkt door middel van elektrische signalen en die 
storen elkaar door het magnetische veld, dat heet interferentie. 
Door een glasvezel gaat licht in plaats van elektriciteit en deze 
signalen zijn niet gevoelig voor verstoringen. Wat resulteert in 
hogere, snellere en zeker ook veel stabielere verbinding.

- Meer huisaansluitingen: in een huidig huishouden worden 
vaak toch al meer draadloze apparaten gebruikt dan men in 
eerste instantie bij stil staat, denk hierbij aan mobiele telefoons, 
tablets, laptops, printers, maar ook smart TV, slimme deurbel,  
camera’s, slimme lampen, etc. Met de huidige WI-FI techniek kun-
nen 3 tot 5 draadloze apparaten zonder problemen gebruik ma-
ken van het draadloze netwerk. Echter als er meerdere draadloze 
apparaten worden aangesloten, ontstaan er al gauw problemen 
met de snelheid/stabiliteit. De nieuwste WI-FI techniek heeft hier 
de oplossing voor; hierbinnen kunnen 30 tot 40 draadloze appa-
raten probleemloos gebruik maken van het draadloze netwerk.

Ook het glasvezelnetwerk heeft een nadeel: 
- Keuzestress. Glasvezel opent een wereld aan mogelijkheden. 

Niet alleen de aansluiting verandert, maar al snel ook wat u erop 
aansluit. Nu is het moment om vooruit te kijken en slimme be-
slissingen te nemen. Goed advies, afgestemd op uw wensen (voor 
werk en privé) kan uw ICT even toekomstbestendig maken als het 
glasvezelnetwerk. Voorkom keuzestress en kies daarom juist nu 
voor een integraal ICT-advies.

Future Lines Internet, Telefonie en TV ontwerpt, bouwt en 
onderhoudt ICT-aansluitingen voor de zakelijke en particuliere 
gebruiker. Future Lines garandeert duurzaam maatwerk, de beste 
prijsprestaties, persoonlijk advies en de beste service. 
Kijk voor meer informatie en contact op Futurelines.nl 
of bel 0316 762 732.


