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Uw witgoed apparaat defect?

Laat hem vakkundig repareren
of voor vervanging

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE WWW.WBSRIJNWAARDEN.NL
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Laat hem vakkundig repareren 
of voor vervanging

: westerveld

Overal puppy’s in Aerdt’s hondenparadijs 

Het is een stuk gezelliger in ons dorp. Overal praten mensen over hun 
nieuwe en liefste speeltje: de pup. De hoeveelheid jonge honden die 
ik tegenkom tijdens mijn wandeling met de eigen pup is waanzinnig. 
Nooit kozen zoveel inwoners van Aerdt tegelijkertijd voor een viervoe-
tig gezinslid. Leuk, gezellig, speels en goed voor je gezondheid, want 
wandelen is geen keus, maar een (ook in de winter best wel prettig) 
moetje. 

Het leuke aan zoveel jonge honden tegelijkertijd is dat het leren ken-
nen zoveel makkelijker is. Snuffelen, kwispelen, omhoogkijken naar de 
baas en weer verder. En wanneer het elkaar kent zijn het meestal vrien-
den voor het leven, want het geurtje is bekend en dus geruststellend. 

Een nadeel is wel dat ook pups hun behoeftes hebben en doen. Hon-
denpoep is door de jaren heen altijd een veel genoemd ongenoegen, 
maar de stap van ongenoegen naar echte overlast is nu wel erg klein. 
“Niet de honden, maar de bazen moeten opgevoed worden”, vat een 
hondenbezitter het probleem en de oplossing samen. In het dorp zijn 
links en rechts voldoende afvalbakken, de poep opruimen zou dus 
geen probleem moeten zijn, ook wanneer de wandeling nog verder 
gaat.

Het is al met al wel de vraag wat de hondentoevloed gaat betekenen. 
Versterkt het de ‘sociale cohesie’, die toch al kenmerkend is voor ons 
dorp. Of wordt het hondenbezit een twistpunt: tussen voor- en tegen-
standers, tussen hondenliefhebbers en hondenpoephaters. In principe 
hebben we het zelf in de hand, of beter, in het poepzakje.

Leegloop

Twee knaapjes van een jaar of negen 
wisselen hun herinneringen uit: “Kun jij 
geloven dat hier ooit een school stond?” 
vraagt de een op het trapveldje aan de 
ander. In zijn leven is dat idee al aan het 
vervagen, terwijl wij, de oudere garde, 
nog niet over de schok heen zijn. Een 
dorp zonder school, is dat wel een dorp.  
Voor ons een vraagteken, voor dat jon-
getje niet eens een vraag.

We hebben allemaal wel een beeld van 
hoe ‘iets’ er uit zou moeten zien. Een 
dorp, maar evengoed een denkbeeld, 
moet voldoen aan bepaalde, dus onze, 
criteria. En anders is iets niets. Voor die 
jongen is de school niets, het dorp ge-
woon nog steeds een dorp. Niet minder 
waard, niet minder aantrekkelijk ook. 

En dat geldt ook voor nieuwe inwoners. 
De school waar deze kinderen nu naartoe 
gaan is maar een kilometer verderop, 
dus dichtbij. Voor ons is dat echter wel 
een dorp verderop, dus ver weg. Het-
zelfde geldt voor de winkel, voor wie 
niet anders weet gewoon nog steeds om 
de hoek, want naast de school. Oud inge-
zetenen waren bang dat het dorp zou 
leeglopen, want ‘wat heb je hier nog’. De 
nieuwen hebben hier alles en vooral de 
ruimte die je nergens anders nog vindt. 

Een zo’n nieuwe, een directe buurman, 
vertelt hoe hij passanten tegen elkaar 
hoort zeggen: “Je zult hier toch maar 
wonen.” Hij kan zijn geluk niet op, want 
nergens is het zo mooi als inderdaad 
hier: in zijn dorp. 

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

Moniek Rosenbrand

Mei: Hagen snoeien

Mei en juni zijn de maanden waarop de hagen, voor de eerste keer, 
gesnoeid worden. Er is een volgorde waarin hoveniers dat doen: 
liguster, veldesdoorn, beuken en taxis volgen elkaar op. Dat heeft 
vooral te maken met groeisnelheid; deze hagen zijn zo robuust dat 
wat eerder of later geen echt probleem is. Maar, bij twijfel, infor-
meer altijd voor u begint. Want er zijn bomen en struiken die totaal 
anders reageren en echte schade oplopen door ontijdig snoeien. 
Een voorbeeld: een notenboom snoei je nooit in de winter, maar 
pas na de langste dag. 

De bollen zijn zo ongeveer uitgebloeid, dan is het tijd het oude 
blad en de zaaddozen te verwijderen. De bol hoeft daar geen 
energie in te steken en kan die opslaan voor het nieuwe seizoen. Er 
is geen reden om bollen op te graven en op te slaan, of u moet ze 
willen verplaatsen.

Ongedierte kan het jaar rond een plaag zijn. Muizen, ratten, 

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

slakken, mollen: ze kunnen uw tuinplezier vergallen. En in deze warme maanden zwermen de bijen en de 
wespen. Bijen zijn niet agressief en bijzonder nuttig, dus wees daar zuinig op. Wespen daarentegen kunnen 
veel hinder veroorzaken, ook in huis. Ongediertebestrijding is een taak voor gespecialiseerde en 
gecertificeerde Professionals. Zoals die van Van Schip Ongediertebestrijding.

De volledige ICT-potentie

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

“Ze zeggen dat we maar 10% van ons brein gebruiken. Of het klopt? Zeker is 
wel dat we bij lange na niet alles halen uit onze ICT. Realiteit: wanneer we dat 
mobieltje inruilen voor het nieuwe exemplaar, hebben we nog niet de helft van 
de opties die erop zitten benut.”

Voor mij is maatwerk niet alleen ontwikkelen en bouwen van opties, maar vooral 
die ook bruikbaar maken. Overal optimale connectivity en integratie systemen: 
gebruiksvriendelijk en volledig ondersteund met service en advies. Slim in aanleg 
en uitvoering: geen spaghetti bekabeling, maar ook daar pure efficiency en 
natuurlijk een duurzame kostenbesparing door direct de beste selectie te 
maken. Beter en beter betaalbaar: dat zou mijn slogan zijn.

Maurice Degen, FutureLines



Onze zomercollectie, 
nu verkrijgbaar

Elstar
Jonagold
Maribelle
En natuurlijk de heerlijke sappen

Juist nu!

Voor de nieuwe oogst, check onze facebook pagina:
www.facebook.com/FruitkwekerijDeDrieDorpenpolder

Nieuwsbrief voor Aerdt   |   Jaargang 6, nummer 5 - mei 2021

       Uw Klusbedrijf voor Aerdt en omgeving. 

   Schilderwerken 
   Huis verkoopklaar maken 
   Montage / Demontage 
   Onderhoudswerkzaamheden huis en tuin 
   Koeriersdienst / Transport enz. 

Tel. 06 12762071 - grebmak.nl - info@grebmak.nl  

plaatsgevonden: een professionele vorm van handjeklap 
om vierkante meters water en grond. Door de uitkomsten 
kan nu iedereen goed boeren. Diverse clubs kunnen zo 
ook hun natuurschoon herstellen en uitbreiden. Wat ooit 
een topplek was voor bijzondere moerasvogels, moet 
hersteld worden. Door mattenbies te kiemen in kooien 
en rietvelden aan te planten komen graag geziene 
gasten terug naar dit gebied. 

Voor vogelaars is het een feest voor leuke waarnemingen 
zoals de purperreiger, steltkluten en andere steltlopers, 
de kleine zilverreiger en zwarte ooievaar, grote groepen 
grote zilverreigers en lepelaars, de roerdomp en de grote 
karekiet. Ook wordt de Snor alweer een tijdje gehoord. 

Enkele uitverkoren beheerders mogen het gebied van 
dichtbij bekijken. Vanaf het 14 kilometer lange struinpad 
kunnen wij gewone burgers van alles een beetje beluis-
teren en bekijken, onderwijl ons versjouwend op één van 
de trekpontjes. Voor wie goed oplet is in de Rosandse 
polder de zwarte stern te ontdekken, eveneens een bij-
zondere verschijning. U hoort ze al roepen voordat u ze 
ziet, momenteel vliegen ze driftig baltsend rondom hun 
nestvlotjes.

In de Geitenwaard en de Bylandtse waard, het stroomge-
bied van de Oude Waal, wordt ooibos aangelegd. Ooi-
bos is een bijzonder bostype dat goed kan toeven door 
kopje onder te gaan. Juist daardoor groeien de wilgen en 
populieren aan de natte oevers soms wel twee meter per 
jaar. Hoe ouder het bos, des te meer vogels het aantrekt. 
Het is nu wachten op de nachtegalen, wielewalen en 
boomklevers. Wanneer wij van de zomer neerstrijken op 
de strandjes van de recreatieplas, groeit gestaag nieuwe 
moerasvegetatie rondom de eendenkolken. 

Een stukje verderop in de Lobberdensewaard mag de 
natuur rondom de kleiputten haar gang gaan en zullen 
plukjes ooibos, kruidenrijke oeverzones en moeras één 
groot natuurgebied vormen. Op dit moment broedt er 
een enorme kolonie aalscholvers. Als het gebied niet 
geheel wordt omheind met prikkeldraad, mogen wij er 
misschien nog een eindje doorheen wandelen of fietsen, 
of neerploffen in de spontaan ontstane rivierduinen. 

Al dit moois om de hoek. Enkele Aerdtsen wonen zó 
mooi, dat ochtenden soms als een droom kunnen aan-
voelen. Met de voetjes in de Hank of uitkijkend over de 
in de wind wuivende velden. Je zou nietsvermoedend 
vergeten te waarderen hoe gezegend we zijn met onze 
woonomgeving. 

CORONAMONDKAPJE

Kijk, weer iets bedacht, wat een pracht
Mondkapjes in Coronatijd liggen massaal op straat
Het milieu ten spijt..
Leren we het dan nog steeds niet?
Respect voor de natuur?
De natuur heelt ons met al zijn facetten
Maar dit lieve mensen, vind ik toch erg zuur
 
ADA

Liefdewerk

Waarom sterven dorpsraden vaak een zachte dood? 
Te veel liefde! Een gemeentebestuur is te enthousiast 
over deze vorm van direct contact met de bevolking en 
het bestuur van de dorpsraad is te enthousiast over de 
ondersteuning van de gemeentelijke organisatie. Over en 
weer te veel liefde, terwijl dorpsraden niet bedoeld zijn 
om liefde te delen, maar ongenoegen. Want waarom zou 
je, wanneer alles koek en ei is tussen burger en bestuur, 
een dorpsraad hebben? Zo simpel is het wel.

Binnen de nieuwe gemeente bestaat er nog veel onge-
noegen in de kleine dorpen. Voorzieningen staan onder 
druk, beslissingen worden genomen over de hoofden 
van de betrokkenen heen, bestuur en ambtenaren lijken 
drukker met zichzelf dan met de burger. En met verdere 
bezuinigingen en budgettaire uitdaging voor een steeds 
complexer wordend takenpakket van de gemeente lijkt 
beterschap op korte termijn een illusie. 

Dit alles kan bestaan omdat er nauwelijks sprake is van 
relevant tegenspel. Protesten zijn er wel, maar zijn vaak 
te laat, onvoldoende onderbouwd of betreffen alleen een 
eigen, in de ogen van de grote spelers, te klein belang. 

Een dorpsraad zou dit ongenoegen kunnen en moeten 
organiseren, kanaliseren, verwoorden en verdedigen. Vier 
zware taken, zeker voor een ‘liefdewerk’ organisatie, die 
het op moet nemen tegen de professionals van bijvoor-
beeld gemeente, RWS en provincie. Dat vraagt veel, heel 
veel van de mensen die deze uitdaging aan durven te 
gaan.

Maar willen wij als dorpen op ‘t Gelders Eiland onze 
eigenheid en woongenot behouden, dan is er geen 
alternatief voor een dorpsraad die bereid is hiervoor te 
vechten!

Nieuwe natuur in de vorm van 
ooibos en rietmoeras

Van heinde en verre komen vakantiegangers en dagjes-
mensen onze zo gekoesterde omgeving bekijken. Dan 
bruist en suist de dijk van de menselijke beweging. Ze 
worden verwelkomd op één van de vele campings en 
camperplaatsen. Voor de meesten een gezellige boel en 
een welkome boterham.

We boffen toch met onze leefomgeving. Uiterwaarden 
en polders met elk hun eigen typische herkenbaarheid 
en natuurwaarde. Idyllische binnendijkjes met voor het 
oog aantrekkelijk en soms ronduit schattige woningen, 
als lange lint te volgen over de breedte van ons eiland. 
Het bakent een gebied af wat we de Oude Rijnstrangen 
noemen. Het voormalig hoogdynamisch stroomgebied 
van de Rijn is overal op ‘t Gelders Eiland te herkennen, 
zij het nu in afgesloten moerasgebied dat gevoed wordt 
door kwelwater uit het Montferland. 

Het deelgebied, onderdeel van een groter rivierenge-
bied ‘De Rijntakken’, is beschermd natuurgebied en 
verdeeld over verschillende landeigenaren, met allen 
een eigen kijk op hoe de rijnstrangen eruit zouden 
moeten zien. Onlangs heeft de laatste ruilverkaveling 

Over computers en veiligheid

“Steeds meer leden vinden het fijn hun dingen zelf te 
regelen. Waar en wanneer het hen uitkomt.” In het tijd-
schrift van de DELA verkopen ze het als een extra service, 
maar ondertussen besparen ze op menselijk contact en 
gaan alle zaken via de computer. Handig voor de een, 
een gevecht voor de ander. Ik kan niks met dat ding, 
moet er echter steeds meer mee, en ondertussen waar-
schuwen tv-spotjes mij voor allerlei IT-criminelen die mijn 
bankrekening digitaal plunderen. 

Mijn kinderen weten precies hoe het moet, leggen me 
het ook uit, maar om de een of andere reden versta ik 
hun taal niet. En zij snappen niet dat ik niet snap. En ik 
ben zeker niet de enige die hier moeite mee heeft. Het 
moet toch mogelijk zijn om ergens op een begrijpelijke 
manier te leren veilig om te gaan met de computer?

Een jaar of 15-20 geleden was er een computercursus 
in Aerdt (nog spijt dat ik daar niet aan meegedaan heb). 
Zou het een idee zijn weer zoiets op te zetten; een korte 
cursus ‘Computers en Veiligheid’. Speciaal voor de 
favoriete doelgroep van de criminelen: de ouderen. 
Laat weten of u dit wat lijkt. Daarvoor hebben we een 
heel handig medium: de computer. Het adres waarop we 
te bereiken zijn is: ons secretariaat is aan de 
Schoolstraat 28. Via email info@dorpsraad-aerdt.nl

Maar wij wandelen veel en vaak door het dorp, dus als u 
liever een mens spreekt, het kan. Wij horen graag van u.

Esther, Rob en Willem, Dorpsraad Aerdt.


