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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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De zomer voorbij

De zomer loopt af, een beetje nazomer nog en langzaam start het ‘normale’ leven weer 
op. We hebben nog steeds rekening te houden met Corona en daardoor aangepaste 
activiteiten. 

Hoe en wat komend najaar? Er komt een presentatie-avond in het dorpshuis voor 
senioren over computers/privacy & veiligheid, een AED cursus o.l.v. Martine Schaap 
(ElkeSeconde) zie pagina 2 van deze nieuwsbrief. Onze openbare Dorpsraadvergade-
ringen gaan gewoon door, elke 1e woensdag v/d maand (wel graag aanmelden van-
tevoren via info@dorpsraad-aerdt.nl) of via briefje bij ons secretariaat, Schoolstraat 
28. Onze gedateerde administratie wordt opgefrist; zie pagina 2 van deze nieuwsbrief. 
En we houden een controlerende vinger aan de pols t.a.v. het woningbouwproject 
Waaijakkers fase II.
 
Tot slot: nog steeds zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ons huidige 3-kop-
pige bestuur heeft behoorlijk veel taken erbij gekregen. Geen situatie om lang vol te 
houden. Daarnaast mag een vereniging maximaal een jaar ‘voorzitterloos’ zijn en dan 
valt het doek. Er is nog slechts tijd om een voorzitter te vinden voor 31 maart 2022. 
Dorpsraad Aerdt zou anders een stichting moeten worden maar dit heeft financiële 
consequenties, er mogen geen betalende leden meer zijn, er komt een flinke verschra-
ling in de activiteiten, ons ‘hard maken voor inwonersbelangen’ komt op de tocht te 
staan. 
Er kan een situatie ontstaan van wel willen, maar niet meer kunnen. En moeten we dit 
dan wel willen is niet alleen voor ons maar ook voor u, inwoner van Aerdt, binnenkort 
een serieuze vraag. Meld u aan wanneer u denkt een mogelijke kandidaat voor het 
voorzitterschap te kunnen zijn via info@dorpsraad-aerdt.nl  of via een briefje aan ons 
secretariaat aan de Schoolstraat 28. Wij geven u dan graag alle verdere informatie. 

Namens: Esther Wismans (1e secretaris) Willem Riesmeijer (2e secretaris) Rob Brands 
(penningmeester) 

Vinyl

Rondom nieuwe buren. Altijd toch een 
beetje spannend. Wie zijn het, kun je 
ermee door de bocht, hopelijk toch geen 
overlast; noem maar op. Een goede buur 
is beter dan een verre vriend, maar wat 
wanneer die buur, voor ons dan, minder 
goed is? 

Mijn lief is goed in contacten leggen, ik 
hobbel daar dan achteraan. Kennisma-
ken kan een stijve bedoening zijn. Ik ben 
daarin niet zo handig, maar zij wel. Binnen 
de kortste keren gaat het tussen de huizen 
over en weer; de koffie, de zaag, de hon-
den. Vooral die laatsten zorgen ervoor dat 
de contacten soepel en veelvuldig zijn. We 
hebben dus mazzel dat de diverse buren 
en hun honden het goed met elkaar én 
met ons kunnen vinden. 

Naast honden is muziek ook nog iets waar-
over je makkelijk aan de praat raakt. Über-
haupt, maar zeker wanneer ook de buren 
nog wat met vinyl hebben. Plaatjes draai-
en is echt veel meer dan muziek luisteren; 
dat gevoel, wanneer je dat deelt, dan kan 
het al niet meer mis. Met een buur was ik 
nog weinig verder dan vriendelijk groeten. 
Maar toen ontdekten we elkaars liefde 
voor de zwarte schijf. Praten, grasduinen 
door de voorraad en dan gaat de ruilbeurs 
open. Stapels over en weer, want smaken 
verschillen nu eenmaal en zijn restjes zijn 
mijn hoofdmaaltijd, en omgekeerd.

Thuis tikt de naald, een beetje ruis en 
dan de herontdekking van herinneringen. 
Dat is luisteren zoals het hoort. Natuurlijk 
binnenkort samen met de buren, ouder-
wets gezellig. Kom daar maar eens om bij 
Spotify.

Onder redactie van Dorpsraad Aerdt.

Meeschrijven of adverteren? Stuur uw stukje of 

foto in naar info@dorpsraad-aerdt.nl

Op de foto de pennisatum (soortnaam), een van de vele, ook kleurrijke, siergrassen die er 
zijn. Vanaf het voorjaar al een prachtige plant, die richting het najaar prachtig iedere tuin verrijkt. 
Onderhoud: in het najaar even kort bijknippen.  
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    Voorlichtingsavond ‘Slimmer met ICT’
In samenwerking met Future Lines organiseert de Dorpsraad Aerdt een compacte cursus 
‘Slimmer met ICT’. Met nu bijna allemaal glasvezel in huis is de vraag die we het meeste 
horen: ‘Wat moet je er nou mee?’. Daarom willen wij een avond beleggen waar u op de 
belangrijkste vragen praktische antwoorden krijgt. Een concrete handleiding, met aan-
dacht voor de extra mogelijkheden. En slimme, hanteerbare tips om uw internetverkeer 
ook veilig te houden. Kosten, apps, privacy, virussen, wachtwoorden en hoe die makkelijk 
te onthouden; allemaal onderwerpen die door u aangedragen zijn en waarop wij tijdens 
deze avond ingaan.

De avond is gratis, de koffie ook en u hoeft geen pen en papier mee te nemen; alle info 
komt naderhand op de website van de Dorpsraad. Het is een open inloopavond, aanmel-
den vooraf is wel handig voor het opzetten van de zaal. Aanmelden via ons emailadres 
info@dorpsraad-aerdt.nl. Heeft u nu al vragen, geef ze dan alvast aan ons door, ze zullen 
dan extra aandacht krijgen tijdens de voorlichtingsavond. De datum volgt z.s.m.

Dorpsraad Aerdt i.s.m. Future Lines

Duurzaam tuinbeheer:

Makkelijk en mooi

De tuin is een genot, maar tuinonderhoud lang niet altijd een genoegen. 
Wandel door het dorp en je ziet, vooral de dames toch, met de kont omhoog 
moeizaam onkruid uit de perkjes plukken. De ligstoel staat ongebruikt op het 
terras. Voor wie dat niet wil een doeltreffend beplantingsadvies. Kies, wanneer 
je de tuin inricht, niet voor veel en verschillend, maar voor grotere, uniforme 
blokken. Met soorten, zoals bijvoorbeeld de ooievaarsbek, die met elkaar 
versmelten tot een bodem bedekkende eenheid. Het onderhoud is dan mini-
maal en bovendien creëer je zo visueel rust in de tuin. De ideale basis voor een 
ontspannen tuinbeleving. 

Het is een voorbeeld van hoe wij in onze ontwerpen meedenken met de wen-
sen van de opdrachtgever. Mooi is mooier wanneer het onderhoud makkelijker 
is. Het is daarom ook de basis voor een duurzame tuin; een tuin die het hele 
jaar door op z’n best is. 
 

Tuin- en bedrijfsterreinonderhoud

Groenvoorziening
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Fris en fruitig
Plukverse appels en peren
Versgeperste fruitsappen
Grootmoeders recept eigen appelmoes
... en nog meer producten

Allemaal puur natuur!
De automaat is 7 dagen in de week geopend en op zaterdag 
bent u ook welkom in de loods waar pinnen mogelijk is.

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

BROCCOLI 

Ik verlos je ‘gezonde broccoli’

Van al het plastic, 

Van al het kwaad,

Door de mens en zijn machines toegebracht.

Helaas, het schaadt!

Dat je zo verstikt komt te zitten, 

Neen, dat had men vroeger nooit gedacht.

Ik verlos je broccoli, van dit plastic, 

En zie opeens weer al je pracht! 

ADA

Meld u aan voor de AED curus!

In november en december willen 
wij graag weer opnieuw een 
AED-cursusavond organiseren in 
het dorpshuis. Helaas heeft deze in 
2020 geen doorgang kunnen vinden i.v.m. Corona. 
Om organisatorische redenen is er deze keer gekozen voor 
november en december i.p.v. oktober. Hopelijk kunnen wij er 
vanaf nu, weer een jaarlijks terugkerende cursus van maken, 
met tevens een nieuwe gecertificeerde trainer: Martine Schaap 
(Elke Seconde Opleidingen). Met behulp van de theorie van de 
AED-cursus, de uitleg van de trainer, duidelijk en informatief 
digitaal beeldmateriaal en het oefenen met de poppen leert u 
snel en juist omgaan met de procedure en de bediening van de 
AED (defibrillator).

Dit geeft vertrouwen in uzelf wanneer er zich een situatie voor-
doet waarin ELKE SECONDE TELT.

De data zijn: 

Woensdag 17 november van 19.30 – 22.00 uur.

Dit is een avond voor herhalingscursisten. Dit houdt in dat u niet 
langer dan twee jaar geleden voor een training bent geweest. Is 
dit langer geleden, dan valt u onder een basiscursist (= nieuwe 
cursist)

Woensdag 1 december van 19.30 – 22.00 uur.  

Dit is een training voor basiscursisten, dus voor mensen die 
nieuw zijn. Dit is qua inhoud een iets andere avond dan de her-
halingsavond en hierbij gaan we wat dieper in op de materie. 

Hoe meer mensen het AED-apparaat leren te gebruiken hoe gro-
ter de overlevingskans voor een ander! Meld u aan, ook al bent 
u geen lid van de Dorpsraad, er zijn nog een aantal kosteloze 
plaatsen beschikbaar. 

Heeft u vragen/twijfels/opmerkingen/wilt u zich aanmelden? 
Mail ons dan op: info@dorpsraad-aerdt.nl of via een briefje met 
uw naam, adres, telefoonnummer en vraag/aanmelding door de 
brievenbus bij ons Dorpsraad-secretariaat aan de Schoolstraat 
28. Geef ook aan of u de herhalingsavond (korter dan twee jaar 
geleden) of de basisavond (nieuw, langer dan twee jaar geleden) 
wil doen. Graag tot ziens in november en december! 

De cursus wordt georganiseerd door Dorpsraad Aerdt i.s.m. Elke 
Seconde Opleidingen, Esther Wismans en Martine Schaap.

Updaten dorpsraadadministratie 
Beste huidige én nieuwe dorpsraadleden/donateurs,

Het Dorpsraadbestuur is bezig om de administratie aan te passen 
omdat deze erg gedateerd is. Een update maakt alles efficiënter 
voor u en voor ons. Wij stoppen liever tijd en energie in projecten 
en activiteiten organiseren, bewoners goed informeren en opko-
men voor dorpsbelangen. 

Voortaan werken we alleen nog met doorlopende machtigingen 
en daarvoor is het handig dat we over uw emailadres kunnen 
beschikken. In de toekomst kan dan ook de uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering per email verstuurd worden. Uw 
emailadres wordt dus alleen voor machtigingen/uitnodigingen 
gebruikt. Zou u het witte A4-inlegvel in deze nieuwsbrief nog-
maals in kunnen vullen, en dit formulier deponeren in de brie-
venbus van ons Dorpsraad-secretariaat aan de Schoolstraat 28? 
Vergeet niet uw handtekening te plaatsen. 

Ook nieuwe inwoners die al eerder een machtigingsformulier uit 
de welkomstmap hebben ingevuld, graag nog één keer opnieuw, 
onze excuses voor het ongemak. Inwoners die geen emailadres 
hebben of geen informatie via de email willen ontvangen kun-
nen ook hun telefoonnummer op het formulier noteren en dan 
nemen wij contact met u op voor een eventuele oplossing. 

Alvast hartelijk dank voor uw moeite! 
(Rob Brands, Penningmeester) 

Overal mieren

Elk jaar weer is het een bijzonder schouwspel in onze tuintjes, de 
kolonies mieren. Komt de hitte van de zomer op, dan volgen de 
harde werkers en soldaten als snel. Voor sommigen van ons zijn 
ze een ergernis. Ze sjouwen een boel zand rond en zetten je aan 
het vegen, zijn innig verbonden aan de bladluizen op je planten 
en komen je huis binnen voor zoetigheid. Gemakkelijker zou 
zijn, om hun kunsten te waarderen. Het zijn namelijk bijzonder 
complexe dieren.

Mieren zijn heel sociale insecten. Ze komen vrijwel overal ter 
wereld voor. In Nederland tref je vooral de kale ‘rode’ bosmier en 
de zwarte wegmier, een verzamelnaam voor de meest voorko-
mende soort; het is de mier die je tegenkomt tussen de tegels 
van je tuin. 

Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder en geen 
koning, halen ze voedsel binnen en leggen ze voorraden aan. Ze 
vormen kolonies met mieren met verschillende taken. Als één 
grote familie werken ze samen in de kraamkamers, voor het ver-
zamelen van voedsel en de verdediging van het nest. 

Ze communiceren met elkaar door gebruik van feromonen. Door 
een geursproor te leggen vertellen ze elkaar waar voedsel te 
vinden is. Naar een kudde bladluizen bijvoorbeeld, waarvan ze 
de honingdauw ‘oogsten’. Met de geursporen gaan ze heel ijverig 
om: Is er niets te vinden, dan volgen ze het exacte spoor terug en 
wissen ze deze uit. Is er voedsel te vinden, zal elke mier die de 
route aflegt het spoor versterken. 

Het merendeel van deze werkende mieren die we buiten het nest 
zien, is onvruchtbaar. Het interessante van de reproductie van 
mieren is dat mieren niet meer mieren maken; in plaats daarvan 
maken kolonies meer kolonies.

In de laatste twee weken van augustus heeft de laatste fase van 

de kolonie voor hen plaatsgevonden. De bruidsvlucht. Elk jaar 
gaan ze op een warme nazomerdag, alsof ze de klok erop gelijk 
zetten, en masse de lucht in. Uitverkoren vruchtbare mannen en 
maagdelijke vrouwen (koninginnen) uit verschillende kolonies 
ontmoeten elkaar in de lucht, waar de paring plaatsvindt. Het 
mannetje heeft zijn plicht gedaan en sterft na de paring. De 
jonge koningin vliegt door om ergens een nieuwe kolonie te 
stichten. 

Mieren hebben verbazingwekkende methodes om ervoor te 
zorgen dat alle leden van hun kolonie veilig zijn en hebben een 
unieke manier waarop ze hun kolonies beheren die gemakkelijk 
duizenden mieren kunnen huisvesten. Daar kunnen wij mensen 
nog wat van leren. Als je een mier bent, heb je in ieder geval mijn 
respect en bewondering...

Sociale woningbouw

In meerdere gesprekken met woningbouwstichting Vryleve is 
er door ons gesproken over het toewijzingsbeleid van (socia-
le) huurwoningen. Wij zouden heel graag zien dat mensen met 
een belang in ons dorp voorrang krijgen. Maar, helaas schrijven 
landelijke richtlijnen voor dat alleen de duur van je inschrijving 
bepalend is (voor de reguliere toewijzingen tenminste). En dat 
wringt…

Een belangrijke reden hiervoor is, dat het heeft te maken met 
hoe leefgemeenschappen werken. In een dorp of wijk kennen de 
mensen elkaar, zijn er vaak samen opgegroeid, en voelen zich 
ieder als persoon verantwoordelijk voor de gehele gemeenschap. 
Dat maakt die eigen mensen niet beter of slechter dan anderen; 
integendeel, er zijn echt wel voorbeelden van hoe buurtgenoten 
op vakantie redelijk onfatsoenlijk uit hun dak gaan. Met geen an-
der excuus dan ‘ het was vakantie.’ En daar, ver weg, is er niemand 
die het ziet, tenminste, niemand die dat thuis gaat doorvertellen. 
Hier in de dorpen of wijken is echter toch de sociale controle, of 
wat vriendelijker geformuleerd; de sociale cohesie die mensen, 
zoals u en ik, op het juiste pad houdt.

Voor nieuwe inwoners, waar dan ook vandaan, maar zeker bij 
hen voor wie wonen in Aerdt een tijdelijke kwestie is, is leven 
hier een beetje vergelijkbaar met een vakantie. Je kent niemand, 
bent dus ook aan niemand verantwoording verschuldigd. En daar 
gedraagt een enkeling zich dan ook naar. Een paar van de recent 
vrij gekomen woningen waren daarvan het bewijs. Met waar-
schijnlijk een flinke huurachterstand, aanzienlijke schade aan de 
woning, verder de nodige kosten voor ontruiming en het weer 
bewoonbaar maken, is de woningbouwstichting dan het kind van 
heel veel rekeningen. 

Misschien dat het niet echt zo was, maar even denk ik, wanneer 
het hierover gaat, in de ogen van onze Vryleve-gesprekspartners 
iets te zien van spijt. En dan berusting. Maar misschien was dat 
alleen maar mijn eigen gevoel. 


