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Uw witgoed apparaat defect?
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Het was absoluut een moeilijk jaar, dat 2020
Een jaarverslag van de secretaris

De dorpsraad en de verenigingen in het dorpshuis hebben tot drie keer toe 
hun activiteiten moeten staken, als de zomervakantie ook nog meegeteld 
wordt. En dat viel niet mee. Het was voor iedereen steeds weer aanpassen, 
creatief zijn en achter de schermen doen wat wel mogelijk was. Ondanks 
twee keer een lockdown met sluiting van het dorpshuis hebben wij als 
dorpsraad zeker niet stil gezeten. We spraken af: alles wat we kunnen doen, 
doen we. 

Uiteraard zijn er een aantal zaken op ‘on hold’ gezet vanwege Covid-19 zoals 
bijvoorbeeld eigen activiteiten van de dorpsraad: een orgelman uitnodigen 
naar het dorp te komen, organiseren van het vragenuurtje met de 
burgemeester, samen met de andere dorpsraden communiceren over onder 
andere: voortgang retentiegebied, aanschuiven bij gemeentevergaderingen 
over specifieke onderwerpen, een vinger aan de pols houden m.b.t. de wo-
ningbouw voor o.a. de jongeren op verschillende locaties. Ook de reanima-
tiecursus kon dit jaar helaas geen doorgang vinden. 

Nu dan graag wat we wel hebben kunnen doen: ons uiterste best voor een 
nieuwe leeuw, die weer trots over ons dorp zal waken! En een informeren-
de en ook gezellige dorpsraad nieuwsbrief die u voortaan elke maand in 
uw brievenbus kunt verwachten. Een welkomstmap voor nieuwe inwoners 
is gereed. De bostuin heeft verder vorm gekregen en er worden historische 
stukken uit Nova Zembla veilig gesteld. En er komen binnenkort nieuwe 
toestellen in speeltuintje Bleekveld. 

Onze bestuursoverleggen hebben we zoveel als mogelijk door laten gaan, bij 
iemand thuis, met afwisseling van personen en verder bellen, appen, mailen 

Murw

Prachtig, zo’n woord dat ik klank en 
beeld volledig past bij de betekenis. 
Verder is het natuurlijk knap knudde, het 
gevoel bedoel ik dan. Murw is wanneer je 
zolang tegen de stroom bent opgeroeid 
dat je armen niet meer kunnen, je des-
ondanks doorzet, maar ziet hoe de oever 
je inhaalt in deze kansloze race. Murw 
is dan de volgende slag, instinct dat het 
wint van inzicht, te moe om te stoppen, 
te moe om door te gaan. 

Perspectief is ook zo’n woord. De klank is 
vers, eindigt in een fff die bij je wegvliegt. 
Perspectief heeft geen eind, kent geen 
grens, is de eindeloze belofte. Zo’n mooi 
woord en toch ook de moeder van dat 
vreselijke murw. Want een eindeloos niet 
ingevulde belofte verandert in de 
bitterste teleurstelling denkbaar. Zoveel 
hoop, die keer op keer verdwijnt aan de 
einder.

Het is nu ruim een jaar dat we leven met 
het virus. Dat leven nu is zo anders dan 
dat hiervoor. En al ruim een jaar leven we 
met de belofte van ‘het licht aan het ein-
de van de tunnel’. En dat einde is er dit 
voorjaar, begin van de zomer, toch zeker 
in het najaar. En dan ‘zullen we moeten 
leren leven met covid’. 

We zijn inmiddels allemaal wat murw 
gebeukt, maar houden vast aan het per-
spectief. Want instinct wint van inzicht. En 
het voorjaar duldt sowieso geen tegen-
spraak: alles zal weer tot bloei komen, 
altijd. Dat is beter dan een belofte, het is 
een garantie. (Kom daar maar eens om 
bij een minister.) 

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

Maart: gras en groen

Wanneer de vorst uit de grond is en de bodemtemperatuur boven 
de 15 graden stijgt begint het gras weer te groeien. Het mos is met 
ijzersulfaat bestreden, nog even verticuteren, dat ruimt de restanten 
verder op. Nu is het tijd om het gras te voeden met stikstof en met 
name kalk. Deze voeding gaat zitten in de groei boven en onder de 
grond. Groei boven de grond is werk, namelijk maaien. Groei onder 
de grond spaart werk, want met een sterk, wijd en diep wortelstel-
sel hoeft u niet of nauwelijks te sproeien. Die wortelgroei is prima 
en bijzonder eenvoudig te stimuleren: gewoon niet sproeien. De 
plant gaat dan zelf op zoek en juist in het voorjaar is die groei het 
sterkst. Verwen uw gazon daarom niet met onnodig sproeien, geef 
de natuur eerst zelf een kans. 

In perken en borders worden nu de vaste planten opgeschoond en 
de nog niet gecomposteerde bladresten eventueel al weggewerkt 
(niet al het blad composteert even snel). Ook kunnen tegen het 
eind van de maand de dahliaknollen weer de grond in, wanneer de 
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voorspellingen dat toelaten. In de groentetuin mogen de sjalotjes en 
andere alium-varianten ook gepoot worden. 

Nog een tip voor groen uitgeslagen grind en straatwerk: het strooizout dat deze winter ongebruikt bleef, 
kan dit voorjaar uitgestrooid worden om dit lastige groen te bestrijden. (Ooit een groen strand gezien?)

Wonen & Werken

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

Thuiswerken is nu veel meer de norm en dat stelt hogere eisen een de ICT. Niet 
alleen aan wat je in huis hebt; de kwaliteit van de verbindingen, wifi en beveiliging 
bijvoorbeeld. Maar ook aan het netwerk buiten de deur, aan de provider, wat die 
ondersteunt en hoe bedrijfszeker dit netwerk is.

Foto door Noa Aartsen



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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of even buiten afspreken. Wij hopen dat we komend jaar 
onze maandelijkse overleg weer openbaar kunnen maken 
en u kunnen uitnodigen in het dorpshuis.

Al met al goed bezig, maar vanaf 31 maart 2021 zoeken 
wij dringend een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter 
kiest ervoor om na zes jaar af te treden en zich niet op-
nieuw verkiesbaar te stellen voor de laatste drie jaar (na 
negen jaar is aftreden verplicht). Er is inmiddels gestart 
met de overdracht van de werkzaamheden. 
Wie denkt dat zij/hij ons kan ondersteunen en een 
niet-politiek bevlogen, creatieve en als het nodig is, 
doortastende voorzitter kan zijn? Gesteund door een be-
stuur met passie, kennis en veel eigen initiatief? Tijdens 
een gesprek geven wij graag alle informatie over deze 
wellicht in uw ogen, ‘moeilijke functie’ die echter in de 
praktijk reuze mee valt. 

~ Esther Wismans-Engelen

Op 31 maart aanstaande plannen we onze 
Algemene Ledenvergadering

Echter doen we dat niet in fysieke vorm. In verband met 
de huidige Covid-19 beperkingen kunnen wij, en 
verwachten ook tegen die datum, geen grote samen-
komst organiseren. Om in ieder geval aan onze jaarlijkse 
verplichting te voldoen hebben wij financieel verslag 
opgemaakt en heeft er kascontrole plaatsgevonden. 
Ook is het zo dat bestuursleden die volgens de statuten 
kunnen of moeten aftreden, dat zullen doen. Alle leden 
van de vereniging hebben inmiddels de uitnodiging met 
informatie, het financieel verslag en het jaarverslag van 
de secretaris ontvangen. 

Een uitdagende en intensieve periode 
Dit jaar neem ik afscheid als voorzitter van de vereniging 
en wordt de functie van voorzitter vacant. Het was de 
afgelopen jaren vaak hollen, soms stilstaan. Ik heb veel 
initiatieven en uitdagingen gezien, ze opgepakt en heb 
veel onderwerpen met een vertrouwd gevoel weer kun-
nen loslaten. Naar mijn inziens zijn er door onze gezame-
lijk inzet mooie dingen ontstaan en behouden voor ons 
mooie dorp en haar inwoners. Maar nu is het hoog tijd 
om te gaan. Tijd voor ‘nieuw bloed’, zoals ze dat zeggen.
Ik hoop voor de vereniging dat mijn opvolger staat te 
trappelen om het stokje over te nemen. 
De komende periode zal ik zorgen voor een duurzame 
overdracht. Daarna blijf me waar mogelijk inzetten voor 
verschillende kleine projecten die me aan het hart gaan. 

~ Elvira Zervos-Walhof

Nova Zembla, het diepvrieshuisje

De meeste dorpsbewoners onder ons kennen vast het 
diepvrieshuisje of de diepvrieskluis ‘Nova Zembla’ dat 
in het jaar 1959 in Aerdt in gebruik is genomen. Het 
staat schuin tegenover het oude zalencentrum/café ’t 
Veerhuis’. Pardon, wat zegt u, diepvrieshuisje? zal menig 
jongere generatie van het huidige Aerdt nu misschien 
denken. En ook recent nieuwe inwoners van Aerdt praten 
wij graag even bij met onderstaande:
 
Een hele korte uitleg maar wel een uitleg van historische 
waarde: ‘Nova Zembla’ fungeerde vroeger als een cen-
trale en gemeenschappelijke vrieskast voor de moderne 
Aerdtse huisvrouw. Dit om de grotere hoeveelheden 
vlees of andere zaken in te vriezen. Er waren immers veel 
grote gezinnen destijds (Het is te vergelijken met een 
flatgebouw waar beneden iedereen zijn eigen brievenbus 
heeft) Een hele praktische oplossing omdat niemand in 
die tijd geen eigen vriezer kon betalen. In het midden 
was een smal looppad en aan weerszijden stonden, ge-
stapeld, houten kratjes met alle namen erop.

Al in juni 2009 is de functie van diepvrieskluis opgeheven.
Het huisje is sinds die tijd handig in gebruik genomen 
door de bewoners van het oude café, als opslagruimte 
voor hun spulletjes. In 2021 zal vrieshuisje ‘Nova Zembla’ 
worden afgebroken. Op het terrein waar nu het diepvrie-
shuisje en het oude café staan zullen binnen aanzienlijke 
tijd enkele nieuwe woningen verreizen. 

Vanwege de historische waarde zullen we als dorpsraad 
de twee historische stenen, de gevelletters en mogelijk 
de toeter redden van de sloopkogel. Deze verdienen 
natuurlijk een mooi plekje ergens in Aerdt, binnen of 
buiten!

Heeft u al een idee waar? Laat het ons dan weten.

COVID-19:
Anti-vervelingstips 

Hoe deze Corona lockdown weer eens zien door te komen? 
Covid-19 en andere varianten zijn nog steeds om ons heen dus 
wij blijven er nog over schrijven. Vorige keer gaven wij u prak-
tisch thuiswerktips, dit keer een aantal anti-vervelingstips:

1. Pimp je thuiswerkplek eens op die je een tijdje geleden zo 
zorgvuldig hebt ingericht. Is het nog steeds zo ergonomisch 
ingericht? Ruim je verzamelde troep op, zet eens geurstokjes 
neer of een sinaasappel met kruidnagels erin en zet een mooie 
plant neer. Ook buiten wat takken zoeken, thuis in een vaas 
zetten en wat kleine bloempjes knutselen van restjes papier, 
tissues etc., fleurt je thuiswerkplek enorm op. 

2. Doe iets voor een ander. Stuur eens een kaartje naar iemand, 
bel aan bij de overbuurvrouw en vraag of je iets kan doen. 
Kook eens met iemand samen, help iemand met opruimen, met 
de computer, drink samen thee, maak een wandeling. Je doet 
er een ander en jezelf een heel groot plezier mee.

3. Lees! Boeken uit je eigen boekenkast of leen bij iemand 
anders. Ook kun je je tijdens deze lockdown gratis registreren 
voor diverse luisterboeken via luisterbieb.nl

4. Volg een online cursus of bestel die ene thuisstudie die je al 
zo lang wilde doen als je meer tijd zou hebben. 

5. Speel samen spelletjes met de app ‘Houseparty’  Zo heb je 
toch sociaal contact zonder bij elkaar op visite te hoeven gaan. 
Via ‘Houseparty’ kun je gesprekken voeren en spelletjes doen. 

6. Zorg extra voor je huisdieren. Zij merken ook wel aan hun 
baasjes dat alles weer allemaal een beetje anders is als dat ze 
gewend zijn. Geef wat speciale aandacht, een extra aai of knuf-
fel. Maak een snuffelkleed, speeltjes voor de kat of een nieuw 
slaaphuisje voor de hamster. 

7. Voor de mens op leeftijd: pak hobby’s van vroeger weer eens 
op: haken, breien, schilderen. Begin wel in kleine stapjes en 
maak kleine werkjes. Een sprei haken is voor later eventueel. 

Dank voor donaties Leeuw van Aerdt

De afgelopen drie maanden hebben wij ons ingezet om 
een niet al te kostbare leeuw terug op de sokkel te krij-
gen maar toch hebben wij ook kunnen bewerkstelligen, 
organisatorisch, technisch en financieel, dat er binnenkort 
weer een fier en stevig, weersbestendig en duurzaam 
pronkstukje staat. 

De nieuwe leeuw is momenteel in de maak. Of beter 
gezegd: hij ligt in de printer. Zodra hij daaruit vorm heeft 
gekregen gaat hij ook nog eventjes kort in bad. Voor een 
mooie, herkenbare afwerking. 

Enige tijd geleden vroegen wij u om een donatie te doen 
voor de nieuwe Leeuw van Aerdt. Want die leeuw komt 
er, zeer binnenkort! Inmiddels hebben we totaal 855 euro
in donaties mogen ontvangen, bijna éénderde deel van 
de totale aanschafwaarde van 3100 euro.

Daarom willen wij u vanuit het bestuur héél hartelijk 
danken voor uw donatie om gedeeltelijk in onze voor-
geschoten kosten tegemoet te komen. Op deze manier 
hebben wij allemaal samen gezorgd voor een nieuw 
Leeuwtje van Aerdt… en dat is alle moeite waard!


