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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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Tradities

De carnavalsvereniging hier, heeft de knoop doorgehakt; we slaan dit jaar 
over. Net als vorig jaar. Het schuttersfeest; idem dito. Het planten van de kerst-
boom voor het dorpshuis gaat wel door, voor nu tenminste. 

Alles wat gewoon was, is dat niet meer, want plannen en pandemie gaan niet 
samen. Dit virus zal ons net zolang bezighouden als het duurt om een effec-
tief medicijn te vinden (wat voor een muterend virus nauwelijks mogelijk lijkt) 
of dat we in ons eigen lichaam zoveel herkenning van de corona-variaties 
hebben opgebouwd, dat dit virus inderdaad weer is wat het uiteindelijk ook 
was; een stevige verkoudheid. Eén waar je verrekkes ziek van kunt zijn, maar 
die niet de hele maatschappij lam legt. 
Hoe lang dat duurt, geen idee, maar waar ik me meer zorgen over maak is dit; 
overleven onze tradities deze pandemie? Want wat is gewoon? Ieder jaar met 
je carnavalsgroep een winterseizoen lang een wagen bouwen. Elk jaar een 
volksfeest optuigen, met optochten en schietwedstrijden. Sportverenigingen 
draaiend houden, op het veld en in de kantine, met alleen maar vrijwilligers. 
Dat is hier al jarenlang vanzelfsprekend, maar natuurlijk daarmee nog lang 
niet gewoon. Het zijn collectieve prestaties, geleverd op basis van tradities. 
Het bestaat en blijft bestaan omdat het erbij hoort, al dat werk. Het is onze 
traditie en dat laat zich niet stoppen. Dat hoop ik tenminste. Kun je een 
traditie twee of drie jaar parkeren? Kun je ‘slapende’ verenigingen simpelweg 
wakker schudden, en alles op de oude voet verder laten gaan? Misschien wel, 
maar dat is lang niet zo vanzelfsprekend als tradities normaal gesproken zijn. 
Dus hopen maar? Of, traditiegetrouw, de schouders eronder! 

Bakkersgeluk

‘Ik heb nooit wat in de Staatsloterij, zelfs 
geen lot.’ Na de trekking was dat de stan-
daardgrap van Toon, één van de bakkers 
bij ons thuis. Hij noemde zichzelf steevast 
‘bakkersknecht,’ maar dat was hij zeer 
zeker niet. Mijn vader kon een goed brood 
bakken, maar was wel de ondernemer. 
Toon was de banketbakker, de patissier 
en de chocolatier. En in alles een kei! Hij 
bleef tot de bakkerij ophield te bestaan, pa 
had geen opvolger, daarom. Maar als het 
aan hem had gelegen… Jan, de bakker hier 
in Herwen, stond achter zijn werkbank en 
zei: ‘Op deze vierkante meter wil ik blijven 
tot ik erbij ga liggen.’ Het hadden ook 
Toons woorden kunnen zijn. 

Ik kwam hem nog wel regelmatig tegen. 
In de stad was een soort winkel-bakkerij, 
wel mooi eigenlijk, je zag hoe alles ter 
plekke gemaakt werd. Geen nieuw idee 
hoor, ga maar naar het Openluchtmuseum, 
daar zie je dat zoiets vroeger gewoon de 
norm was. Iedere keer was het weer mooi 
en warm om hem te zien, we hadden een 
speciale band. Als zevenjarig knulletje heb 
ik lang in het ziekenhuis gelegen. Regel-
matig kwam Toon dan langs, altijd met iets 
lekkers. Rond Sinterklaas met een marse-
peinen krokodil, net niet levensgroot, maar 
wel net wat groter dan het kastje naast 
m’n bed. Iedereen stik-jaloers natuurlijk. 
Toen ik uiteindelijk weer thuis kwam, wat 
gezien de prognoses onverwacht was, 
werd ik bevorderd tot gelukspoppetje. Ik 
mocht alles, kreeg alles, werd verwend 
en dat vooral door mijn, letterlijk niet zo 
grote, vriend. 

Het is een mensenleven terug, maar Toon 
zit gebakken in mijn hart. Zeker nu de 
kerst er weer aankomt, is hij regelmatig 
in mijn gedachten, in herinneringen, mooi 
en warm. Opgroeien in een bakkerij; beter 
bestaat niet.

Onder redactie van Dorpsraad Aerdt.

Meeschrijven of adverteren? Stuur uw stukje of 

foto in naar info@dorpsraad-aerdt.nl. 

en nakomen van afspraken. Van offerte tot en met jaarlijkse evaluatie de zekerheid van 
een optimale dienstverlening: natuurlijk ook ideaal voor de particulier.
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Duurzaam tuinbeheer:

Compleet tuinonderhoud

In en om huis zijn de meeste zaken geregeld in een vast contract. De prijs van 
gas kan verschillen, maar de leverantie is geregeld. Gas, licht, water, telefoon, 
autolease, verzekering: dat en veel meer is makkelijk en goed geregeld met 
een betrouwbare partner.
 
Van Schip hoveniers is voor veel opdrachtgevers zo’n partner. Vooral in de 
zakelijke wereld, maar steeds meer ook in de particuliere markt. Dat heeft veel 
voordelen. Ja, ook voor ons. De zekerheid van werk en de mogelijkheid dat 
werk beter in te plannen; dat zijn inderdaad grote voordelen voor ons. Voor de 
klant zijn die voordelen zeker zo groot. Goed en proactief onderhoud, optimale 
zorg voor de aanplant (planten en bomen), zorg op locatie, prijszekerheid: de 
tuin is met een onderhoudscontract in goede handen en ziet er prima uit.  
 
Van Schip is de onderhoudspartner voor verschillende ondernemingen, corpora-
ties en verhuurorganisaties in de omgeving. Met een ruime ervaring in het maken 
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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 

Tijdelijk geen aansluitkosten 
Tot 31 december 2021 betaalt u geen aansluitkosten (normaal €99,99)! 
Neem snel contact met ons op voor de mogelijkheden.



Tips voor een heel speciale kerst

Exclusief en helemaal anders: appelcider 
bij uw kerstdiner. Een echt ouderwetse 
kerstsfeer met onze rode stoofperen. Voor 
onder de boom: uw zelf samengestelde 
pakket sappen, ciders, jams en fruit.

Kom in de kerststemming en bezoek ons deze zaterdag 
voor uw persoonlijke kersttraktatie.

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 

Recept: Kruidige winter muesli

De tijd van het jaar vraagt om een lekker vullend ontbijt met veel 

gezonde ingrediënten die je weerstand ondersteunen. Deze muesli bevat 

(zeker in vergelijking met supermarkt cruesli) weinig suiker, veel vezels en 

gezonde vetten van de zaden, pitten en noten. 

Het voordeel van dit recept is dat je kan wisselen met de ingrediënten. 

Voeg toe wat je lekker vindt en haal eruit wat je niet in huis hebt of niet 

lust. De kaneel en koek & speculaas kruiden zorgen voor het winterse 

smaakje en hebben daarnaast het positieve effect dat ze het antioxidant-

gehalte van je maaltijd laten toenemen. Antioxidanten zijn vitaminen en 

mineralen die ervoor zorgen dat vrije radicalen (agressieve moleculen) 

geen schade aanrichten aan je lichaam. Belangrijk om daar dus genoeg 

van binnen te krijgen. Met een portie van deze kruidige muesli samen 

met een stukje fruit in je (plantaardige) yoghurt begin je je dag dus goed!

Voor 1 volle pot muesli (20 tot 25 porties)

150 gr geplette haver vlokken

150 gr geplette rogge vlokken

100 gr sojavlokken (optioneel voor meer eiwitten)

50 gr pompoenpitten

50 gr noten naar keuze

25 gr zonnebloempitten

25 gr lijnzaad (gebroken)

25 gr sesamzaad

25 gr kokossnippers

1 tl kaneel

½ tl koek & speculaas kruiden

2 el aguave/ahorn siroop 

1 el raapzaad of zonnebloem olie

Bakpapiertje

Bakplaat

Zet je oven op 200 graden om voor te verwarmen.

Voeg alle ingrediënten in 1 kom en mix goed door elkaar. Doe een bakpa-

piertje op je bakplaat, spreid de muesli uit over de bakplaat en bak voor 

10 minuten (halverwege de muesli doorroeren). Hou de muesli goed in de 

gaten want het kan ineens heel snel gaan en verbranden. Als de muesli 

een goudbruine kleur heeft laat je het afkoelen. Bewaar in een luchtdich-

te pot om krokant te houden.

De laatste nieuwsbrief van 2021

Het nieuwe jaar komt eraan en we sluiten 2021 af. Onze nieuws-
brief is dit jaar tien keer uitgegeven. We hopen dat we ons, als 
Dorpsraad, hierdoor wat beter ‘zichtbaar’ hebben gemaakt, wat 
we doen en waar we voor staan. Corona heeft het, ook ons, wel 
behoorlijk lastig gemaakt dit jaar en ook in 2022 zal dit zeker 
nog van invloed zijn t.a.v. wat we wel en niet kunnen organise-
ren. Gelukkig is ons creatieve brein hier goed mee omgegaan 
en hebben we zaken kunnen oppakken die anders waren blijven 
liggen. 

Zo hebben we onze administratie gecontroleerd en efficiënter 
gemaakt, het papieren dorpsraadarchief doorgenomen en verder 
gedigitaliseerd. Het overgebleven papieren archief wordt nu 
allemaal op één plaats bewaard. Hierdoor houden we als klein 
bestuur straks tijd over zodat we die tijd en energie weer in pro-
jecten en activiteiten kunnen steken. Natuurlijk hebben we nog 
veel meer gedaan; tijdens de ledenvergadering in maart zult u 
dit vernemen (i.v.m. Corona kan deze algemene ledenvergadering 
waarschijnlijk wederom alleen schriftelijk zijn, net als vorig jaar).

Om de Dorpsraad te kunnen laten voortbestaan hebben we mo-
menteel een waarnemend voorzitter aangenomen. Zoals u weet 
waren wij sinds 31 maart dit jaar demissionair. Alle voorkomende 
werkzaamheden kunnen nu over vier personen verdeeld worden 
en dit geeft lucht en ruimte. Het blijft tenslotte vrijwilligerswerk 
dat we doen naast onze werk- en privélevens. 

Dit is ook een reden dat onze nieuwsbrief in 2022 twee-maande-
lijks gaat verschijnen te beginnen in februari (m.u.v. juli, augustus 
en september) Een optie is dan mogelijk een extra pagina indien 
we in de knel zouden komen met onze teksten. In elk geval wil-
len we u weer net zo informeren zoals afgelopen jaar. 

Stuur uw teksten of foto’s in, graag zouden we veel meer ontvan-
gen van u als inwoner van Aerdt. Rest ons nog alle adverteer-
ders te bedanken die afgelopen jaar in de nieuwsbrief hebben 
gestaan en daarmee de nieuwsbrief financieel mogelijk hebben 
gemaakt, op- en aanmerkingen van diverse mensen en ADA 
voor haar mooie gedichten. Blijf schrijven, blijf mailen, blijf uw 
gedachten met ons delen want anders zouden wij niet hoeven te 
bestaan. Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling en tot in 
het nieuwe jaar! 

Bestuur Dorpsraad Aerdt

Uitslag mooiste kleurplaat

We hebben besloten om jullie nog wat langer 
de tijd te geven om de winteruiltjes mooi in te 
kleuren. Bekendmaking winnaar(s) volgt dan in 
de februari-nieuwsbrief. Doen hoor, een leuke prijs 

ligt in het dorpshuis op je te wachten!

AED cursus

Alles was georganiseerd en rond, er zou weer een AED-cursus 
gaan plaatsvinden. Deze is vorig jaar immers ook niet door-
gegaan. Helaas, weer Corona-restricties en we moesten twee 
avonden, één voor herhalingscursisten en één voor beginners, 
(basiscursisten) afblazen. Zodra het kan en mag, plannen we 
weer twee nieuwe avonden in waarbij de verwachting ligt in het 
voorjaar van 2022. Het draaiboek is in elk geval helemaal klaar, 
dat scheelt. 

Geluk

Geluk zit meestal in de kleine dingen van het leven. Genieten 
van je eerste kopje koffie op een luie zondagmorgen, of van een 
mooie tekening krijgen van je (klein) kind. 

Soms kun je ook gelukkig worden van andermans geluk. Nieuwe 
buren die genieten van hun mooie tuin en huis. Of onlangs op tv; 
het mooie vader-zoon moment van Jos en Max verstappen.
Geluk kun je zelfs halen uit een ongeluk. Je tv gaat kapot en daar-
door besluit je om een avondje ouderwets spelletjes te spelen 
met je gezin of familie. En ook, wanneer je afscheid moet nemen 
van een dierbare maar regelmatig, zomaar opeens, moet lachen 
om, of moet denken aan bijzondere momenten uit het verleden.
Wij wensen u vele geluksmomenten in 2022!

Niet alleen de kerstboom optuigen

De donkere dagen zijn weer aangebroken. De nachten lijken 
langer te duren dan dat een dag licht is. Het tuintje en het huis 
is volgens traditie weer met gezellige lampjes en schitterende 
kerstversiering opgedost. De kerstboom is opgetuigd, ook dat 
klusje is weer geklaard. 

Het is allemaal vanzelfsprekend in deze tijd van het jaar, maar 
vergeet jezelf niet. Denk aan je veiligheid. Nu het donker en 
nevelig is, ben je op de dijk en langs de openbare paden slecht 
zichtbaar. Draag een veiligheidshesje en neem een lampje mee, 
zet je fietsverlichting aan en draai de lampen van je auto op 
dagrijverlichting. Zit je zelf achter het stuur? Doe het wat rustiger 
aan en geef elkaar wat tijd en ruimte. Het is weer even wennen, 
maar het scheelt een boel ellende.

Heimwee naar Kerst

Zondagochtend, 10.00 uur, mantelzorgdienst bij schoonmoeder, 
op de tv een eucharistieviering. Ik ben zelf opgevoed in de 
traditie, maar in de jaren het geloof ‘kwijtgeraakt’, al verzet ik 
me tegen dat woord, want het geloof is hardnekkiger dan het 
ongeloof. De rituelen zijn me bekend en in een oud ingeprent au-
tomatisme prevel ik mee met het vertrouwde ‘vraag en antwoord’ 
gebed, altijd  afgesloten met een ‘amen’.

Mijn schoonmoeder is al voorbij de schemering, maar ook voor 
haar is de dienst nog vertrouwd. Het bevestigt en troost haar te 
weten dat God was, is en blijft. En dat er een later is, waarin het 
nu een boze herinnering blijkt. “Papa, papa, was jij nog maar hier”, 
is de verbinding tussen pijn en hoop, tussen dit wereldse tranen-
dal en de eeuwige zegening. Mijn ongeloof wankelt, niet door 
geloof, maar door een verlangen naar dat wat de viering teweeg-
bracht: hoop en troost. Heimwee naar dat geloof; ik denk dat 
dit het lot is van mijn generatie, die opgroeide in, maar ergens 
verloor. Kerst zonder geloof: het zal nooit meer zijn hoe het ooit 
wel was. 


