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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 vervangingDRUKKERIJ WESTERVELD 

 

Vandalen vernielen Leeuw van Aerdt

In de nacht van zaterdag 11 september op zondag 12 september is het in maart 
afgelopen voorjaar geplaatste beeldje de ‘Leeuw van Aerdt’ wederom van de sokkel 
getrokken. Dit ging gepaard met het nodige geweld, want het beeld was van versterkt 
kunststof met een pin erin en is afgebroken en meegenomen waarbij één pootje is 
achtergebleven. Ooggetuigen hebben gemeld dat het leeuwtje er nog stond om 23.00 
uur en ook om 00.30 uur die nacht.

Wij zijn de tel een beetje kwijt geraakt maar volgens ons was dit inmiddels de derde 
keer dat de leeuw de sokkel sierde. Een eerder bronzen exemplaar is zeer waarschijn-
lijk ontvreemd vanwege het materiaal. Maar in dit geval dachten wij, met een solide 
exemplaar van een materiaal dat op zich weinig waarde heeft, een duurzame oplos-
sing te hebben gevonden. Dat is helaas weer niet het geval gebleken. Tegen zoveel, in 
ieder opzicht domme kracht, is weinig bestand. 
 
Er is aangifte gedaan van vernieling. Wij roepen getuigen op zich te melden, dat kan 
via ons emailadres: info@dorpsraad-aerdt.nl   Wij zullen alle meldingen vertrouwelijk 
en discreet behandelen. 

Over de volgende nog te nemen stappen is nog geen besluit genomen. Een beeld als 
dit, geplaatst in de openbare ruimte, is gewoonweg niet te verzekeren. Er zijn mede 
daarom geen fondsen beschikbaar voor vervanging. 

Wij hopen daarom dat een dader in de kraag gepakt wordt, die wij dan ook financieel 
aansprakelijk kunnen houden voor de schade. 

Het bestuur van Dorpsraad Aerdt. 

Buurman & Buurman

Vrijdagmiddag, 16.00 uur. Onze buurman 
bedenkt zich op weg naar huis dat een kop 
koffie bij een ander lekkerder kan zijn dan 
die saaie Senseo thuis. Comfortabel onder-
uit bij ons op de bank wordt de werkweek 
geëvalueerd als buurman twee binnen-
komt; zijn KPN-kastje doet het niet meer 
en of wij even kunnen helpen. Oké, KPN 
bellen als eerste stap. Hij gaat naar huis 
en is een paar minuten later terug, het wil 
niet vlotten en hij moppert wat. Vanuit zijn 
zak praat de KPN-dame mee, want zonder 
bril een gesprek afsluiten lukt soms niet 
in één keer. Nieuwe poging en hij moppert 
verder, dat dit gesprek hem ook nog een 
euro per minuut kost. Vanuit zijn broekzak 
meldt de KPN-dame dat er ook een gratis 
nummer is en of hij nu wel alsjeblieft het 
gesprek wil beëindigen. Poging twee lukt 
wel. Ik bel ondertussen buurman drie, de 
ICT-man. Hij is onderweg, maar geeft een 
tip. We doen wat hij zegt, wisselen het 
kabeltje van buurman twee met die van 
ons. Bingo! Kabelbreuk, probleem niet op-
gelost, maar wel duidelijk, en een vervan-
gend kabeltje zal door buurman drie ook 
wel gevonden worden. Op weg naar buiten 
stuit buurman twee op buurman vier, de 
keukenman, die even langskomt om een 
frontje van de keuken goed te bevestigen. 

16.45 uur: buurman één, die dus nog on-
deruit bij ons op de bank zit, ondertussen 
met een pilsje in de hand, vraagt zich af of 
dit bij ons normaal is. Nee, natuurlijk, wij 
hebben ook buurvrouwen. 

Onder redactie van Dorpsraad Aerdt.

Meeschrijven of adverteren? Stuur uw stukje of 

foto in naar info@dorpsraad-aerdt.nl. 

Geen nieuwsbrief ontvangen en wilt u wel een 

nieuwsbrief? Of wilt u helemaal geen nieuws-

brief ontvangen? Stuur ook dan een email naar 

info@dorpsraad-aerdt.nl

Daardoor verzakt het fundament en ontstaan er scheuren in de muren.
Een drainagepijp rond het huis zal dit probleem vaak kunnen helpen voorkomen.
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Internet, Telefonie & Televisie
Bezoek onze website www.futurelines.nl voor meer informatie over de mogelijkheden

Duurzaam tuinbeheer:

Grond- en regenwater

Te droog, te nat; het weer wordt extremer. De hoeveelheden van neerslag 
verschillen sterk, een flink aantal droge zomers en het afgelopen jaar juist het 
tegenovergestelde, daar moet je ook in de tuin wat mee. De regenton is leuk, 
decoratief en voor de kleinere tuin nog steeds een prima manier om 
hemelwater te benutten. Een andere optie is, zeker voor grotere tuinen en 
daken, de hemelwaterafvoer afkoppelen van de riolering en leiden naar een 
‘infiltratiekooi’, een ondergrondse met grind gevulde kooi waardoor het water 
snel in de grond infiltreert. Of naar een drainagepijp, die hetzelfde doet maar 
de infiltratie spreidt en zeker in oude wijken een prima oplossing is (*).
Oplossingen als deze werken minder goed of zijn overbodig in betegelde 
tuinen. Toch, ook hier adviseren wij om in het ontwerp voldoende ruimte te 
maken voor een natuurlijke afvloeiing; de riolering blijft een waterverspilling. 
Een paar perkjes zijn daarvoor al voldoende en fleuren de tegeltuin mooi op. 
 
(*) Door droogte gaat de grond (in ons dorp is dat de klei) inklinken. 

Tuin- en bedrijfsterreinonderhoud
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Maar dan slimmer en veiliger...

ICT: gevraagd naar wat mensen nu het belangrijkst vinden, 
is dat het antwoord. Niet nog meer technologie, nog meer 
opties, maar gebruiksvriendelijk en veilig kunnen werken: 
daar gaat het om. Dat is ook de focus van Future Lines. Daarvoor 
ontwikkelen wij op de mens, op u dus, toegesneden systemen. Voor de particulier, 
door bijvoorbeeld de wirwar aan wachtwoorden zo te organiseren dat veiligheid 
niet ten koste gaat van gebruiksgemak en toegankelijkheid. En voor de zakelijke 
gebruiker, met natuurlijk extra aandacht voor viruspreventie en connectiviteit. 

Om ‘slimmer en veiliger’ te kunnen garanderen werken wij dus zeker wel met de 
nieuwste technologie. Voor onze relaties onderhouden wij hun ICT: optimaliseren 
en actualiseren is onderdeel van de all-in service. De service van Future Lines is 
altijd dichtbij, in Aerdt zelfs op de hoek van de straat. Betrouwbaar, bereikbaar en 
daarin ouderwets. Zodat u er gewoon van uit kunt gaan dat alles werkt. 
 
Zo werkt Future Lines het best, voor u.



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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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 

Vegan Pompoen-courgette ragout

Deze pompoen/courgette ragout is een lekker recept voor over de (vegan)
ravioli, penne of bij een goed stuk zuurdesembrood. Als je saus over hebt 
kun je die de volgende dag glad pureren met water tot een heerlijke soep.

1 courgette in blokken

1 pompoen (oranje bol of fles) in blokken

1 blik tomaten (of tomaten uit je eigen moestuin)

1 gele of rode paprika

Half potje zongedroogde tomaten

1 grote ui 

4 tenen knoflook

Italiaanse kruiden

Bouillonblokje

Zet je oven op grilstand. Snij de courgette, paprika en pompoen in gelijke 
stukken, mix met de olie uit het potje van de zongedroogde tomaten en 
bestrooi ze met zout en peper. Zet ze onder de gril en geef ze een mooi 
kleurtje. Ze hoeven nog niet gaar te zijn want het garen gebeurt in de 
pan. Heb je geen oven of gril? Sla deze stap over.

Zet een grote pan op het vuur. Voeg wat olie van de zongedroogde 
tomaten toe en bak de ui en knoflook. Voeg de pompoen en courgette toe 
samen met een flinke dosis Italiaanse kruiden, het halve potje zonge-
droogde tomaten (zonder olie), blik tomaten en het bouillonblokje. Vul 
het lege blik van de tomaten met water en voeg die toe aan de pan. Laat 
op zacht vuur de saus garen tot de pompoen zacht is. Schep de helft van 
de saus in een kom en pureer deze met de staafmixer. Voeg deze weer toe 
aan de saus. Je hebt nu een saus die zowel een fluwelen structuur heeft 
en nog lekkere stukjes geroosterde groenten in zich heeft die voor een 
bite zorgen. Breng op smaak met peper en zout. 

Serveertip: giet er nog wat goede olijfolie over en besprenkel met ge-
roosterde pijnboom- of pompoenpitjes.

HERINNERING; NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ 
VOOR DE AED CURSUS! 

Zoals eerder vermeld in de 
nieuwsbrief van september willen 
wij graag weer opnieuw een 
AED-cursusavond organiseren in 
november en december in het dorpshuis. Door Corona heeft 
deze cursus in 2020 namelijk geen doorgang kunnen vinden. 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 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. 

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 
groter de overlevingskans voor een ander!  Meld u aan, ook al 
bent u geen lid van de Dorpsraad, er zijn nog een aantal kostelo-
ze plaatsen beschikbaar. Ook senioren zijn van harte welkom, het 
oefenen kan aangepast worden wanneer u lichamelijke beperkin-
gen ondervindt.

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 hierbij 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.

HERINNERING; UPDATEN DORPSRAAD
ADMINISTRATIE 

Beste huidige én nieuwe dorpsraadleden/donateurs,

In de nieuwsbrief van september lieten wij weten bezig te zijn 
met de aanpassing/update van de administratie van de Dorps-
raad, omdat deze erg onpraktisch en gedateerd is. Een update 
maakt alles efficiënter voor ons en voor u. En wij stoppen 
natuurlijk liever onze tijd en energie in projecten/activiteiten 
organiseren, bewoners zo goed mogelijk informeren en opkomen 
voor dorpsbelangen. Voortaan werken we alleen nog met doorlo-
pende machtigingen en daarvoor is het handig, zo al niet nood-
zakelijk, dat we over een ‘vers’ machtigingsformulier en over uw 
emailadres kunnen beschikken. In de toekomst kan dan ook bijv. 
de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering per email 
verstuurd worden. Dus: uw emailadres wordt alleen t.b.v. machti-
gingen/uitnodigingen gebruikt. 

De afgelopen weken hebben wij al veel nieuw ingevulde machti-
gingen mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! 

Toch willen wij hierbij helpen herinneren, voor diegenen die dit 
nog niet hebben gedaan, om alsnog het formulier in te vullen 
en dit formulier te deponeren in de brievenbus van ons Dorps-
raad-secretariaat aan de Schoolstraat 28. Inwoners/leden die 
geen emailadres hebben of geen informatie via de email willen 
ontvangen kunnen in elk geval hun telefoonnummer op het 
formulier noteren en dan nemen wij contact met u op voor een 
eventuele oplossing. Alvast hartelijk dank voor uw moeite! 

Bestuur Dorpsraad Aerdt. 

Oproepje van de leeskring

Leeskring Aerdt wil graag weten of er interesse is in een eenma-
lige avond en/of cursus ‘verhalen schrijven.’ 

Dit zouden ervaringsverhalen kunnen zijn, dus schrijven voor 
jezelf in dagboekvorm, maar ook fantasieverhalen of stukjes tekst 

waar maatschappelijke of andere thema’s in verwerkt zijn. Of 
misschien zou u wel eens een gedicht willen proberen? 

Bij interesse of uw eigen ideeen/suggesties, stuur een email naar: 
info@dorpsraad-aerdt.nl voor verdere informatie. 

Leeskring Aerdt, Esther Wismans.

Datum: Voorlichtingsavond ‘Slimmer met ICT’

De politie constateert dat, nu we massaal thuiswerken, de inbre-
kers ook thuisblijven. Om vandaaruit in te breken in onze com-
puters. Hack’s, chantage, geplunderde bankrekeningen: het is aan 
de orde van de dag. In het kader van ‘De week van de veiligheid’ 
hebben politie en dorpsraad eerder voorlichtingsavonden geor-
ganiseerd, bijvoorbeeld over woninginbraak. Dit keer organiseren 
wij, is samenwerking met Future Lines, een avond ‘Slimmer met 
ICT’. Wanneer dringende zaken dit niet verhinderen zal wijkagent 
Hans Reijmer hier ook bij aanwezig zijn om een inleiding te 
geven en zijn ervaringen te delen. Want internetinbraak is een 
serieuze bedreiging. Deze boeven zijn moeilijk op te sporen en 
daarom is het zelf beveiligen van de ICT-toegang tot uw huis een 
hoofdzaak. 

De avond is gratis, de koffie ook en u hoeft geen pen en papier 
mee te nemen; alle info komt naderhand op de site van de 
Dorpsraad.  Het is een open inloopavond, aanmelden vooraf is 
wel handig voor het opzetten van de zaal. Aanmelden via onze 
site www.dorpsraad-aerdt.nl of bij het Dorpshuis. Heeft u nu al 
vragen, geef ze dan aan ons door; ze zullen dan extra aandacht 
krijgen tijdens de voorlichtingsavond.

Mezenkasten een beginnend succes

In het najaar van 2019 heeft de gemeente Zevenaar ons een tien-
tal mezenkasten geschonken, met als doel de ontwikkeling van 
de eikenprocessierups af te remmen doormiddel van predatie 
door mezen. Alle kleine bee(s)tje(s) helpen, is de gedachte. 

Het zal enige tijd nodig hebben voordat een stabiel aantal mezen 
de locaties weten te vinden waar ze hun jongen kunnen voeden 
met de overlastgevende rupsen, en ons op die manier mogelijk 
helpen bij het voorkomen van een plaag. Het afgelopen koele en 
natte voorjaar heeft gelukkig ook al vlot korte metten gemaakt 
met de ontwikkeling van de rupsen. 
De nestkasten, gemaakt door de Nestkasten Werkgroep Liemers, 
hangen onopvallend in donkergroene kleur verspreid over Aerdt 
en zoveel mogelijk in de buurt van eikenbomen.

We hebben getracht de beste locaties voor de mezenkasten te 
vinden. En dat lijkt gelukt te zijn! Afgelopen week hebben we de 
mezenkasten geinspecteerd. In 4 ervan werd een gebruikt nest 
aangetroffen, eentje inclusief een vergeten eitje. De resterende 
kasten worden, gezien de aanwezigheid van uitwerpselen, als 
overnachtingsplaats gebruikt. 

De kasten zijn schoongemaakt en weer teruggehangen. In het 
najaar gaan de vogels weer op pad op zoek naar een beschutte 
slaapplek, in het voorjaar naar een geschikte nestplaats. We ver-
welkomen daarom de vogeltjes ook aankomend jaar weer in onze 
mezenkasten! Ziet u ze af en aan vliegen? Maak eens een foto en 
deel die, dat zouden we leuk vinden.


