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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 
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Bouwplannen in definitief stadium

De bouwplannen voor Waaijakkers fase II krijgen vorm en invulling. De gemeente 
Zevenaar is met Woonstichting Vryleve en de familie Derksen tot een gezamenlijk 
ontwerpbestemmingsplan gekomen. Dat plan ligt binnenkort ter inzage en dan kunt u 
uw zienswijze kenbaar maken. 

Het is bekend dat burgerparticipatie dit soort procedures niet altijd even goed op 
gang komt. Mensen hebben wel een mening, maar die mening laten gelden is dan 
toch weer een andere zaak. ‘Procedures’, niet iedereen weet daar z’n weg in te vinden. 
Daarom willen wij als Dorpsraad een inloopavond organiseren waarbij u kunt laten 
horen wat u van de plannen vindt; zonder procedures, zonder drempels, gewoon uw 
mening. Wij hopen dit op te kunnen zetten in samenwerking met de gemeente 
Zevenaar en de andere initiatiefnemers. 

Tot nu toe was het niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren in verband met 
de Covid-restricties. Het lijkt erop dat die op korte termijn meer ruimte gaan bieden. 
Wij zullen vanzelfsprekend werken met inachtneming van de regels die dan gelden. 
Mocht een dergelijke opzet niet mogelijk zijn, dan proberen wij een alternatieve digi-
tale inloop te organiseren, al heeft dat zeker niet onze voorkeur.

Wij zullen uw inbreng over het ontwerpbestemmingsplan, en eventueel andere zaken 
die u in dit verband op te merken hebt, tijdens de avond proberen te inventariseren 
en verder leiden naar bijvoorbeeld de gemeente of andere bij de bouw betrokken 
partners. Het is bovendien een mooie gelegenheid om andere vragen die u heeft aan 
het bestuur van de gemeente Zevenaar aan ons kenbaar te maken. Want binnenkort 
mogen wij een delegatie van burgemeester en wethouders verwelkomen in het kader 
van ‘College on tour’, de rondreis van het bestuur langs de diverse kernen. Wij zullen 
uw opmerkingen graag meenemen in onze voorbereiding daarop.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Dorpsraadwebsite, onze facebook pagina 
en facebook community ‘Je bent een Aerdtse als…’. 

Woningdeler

De kinderen vliegen uit en dan is het huis 
zomaar weer een stuk groter. Fijn, ruimte 
voor een kantoortje, of anders een ruimte 
voor de was en het strijken. Hiervoor had 
je die ruimte niet. Dat wil niet zeggen dat 
er niet gestreken werd of dat de boekhou-
ding bleef liggen. Dus: eigenlijk heb je die 
‘handige’ extra ruimtes niet nodig. Erger 
nog, je moet ze wel bijhouden en verwar-
men. Niet zo handig, eigenlijk.

De kinderen vliegen uit, maar waar 
naartoe. Het lijkt bij ons alleen nog maar 
te gaan over woningnood, hoge prijzen, 
teleurstellende bezichtigingen, korte huur-
contracten. Ze proberen nu onderling te 
ruilen, om te voorkomen dat huisbazen de 
woning aan een ander toewijzen of anders 
toch de huur met een flinke klap verhogen. 
Klagen over woningnood in een te ruim 
ouderlijk huis.

Op bezoek bij mijn dochter in Aalsmeer 
zie ik poster van de gemeente. Zij roepen 
bewoners op een deel van hun huis te ver-
huren aan dorpsgenoten die geen woning 
kunnen vinden. Wij rijden langs een rij 
villa’s en mijn dochter kan bijna huis voor 
huis aanwijzen: weduwe die alleen een 
imposant huis bewoont. Maar verhuren (of 
kleiner gaan wonen): geen denken aan.

Onze kinderen zijn uitgevlogen en wij 
delen nu ons huis. Maar de ene gemeente 
is de andere niet. Hier in Zevenaar is de 
woningnood kennelijk minder groot dan 
de regelzucht. Deze gemeente probeert 
het woningdelen onmogelijk te maken en 
baseert zich daarbij op de regelgeving, 
moesten wij ervaren. Maar dan vraag ik 
me af: kent Aalsmeer andere regels en 
wetten dan Zevenaar? Of is dat gewoon 
een gemeente die wel oog heeft voor de 
belangen van haar burgers?

Onder redactie van Dorpsraad Aerdt.

Meeschrijven of adverteren? Stuur uw stukje of 

foto in naar info@dorpsraad-aerdt.nl. 

Verhuizen omdat het wat teveel wordt? Of voortaan lekker ontspannen 
genieten van eigen huis en tuin? De keus lijkt ons makkelijk gemaakt. 
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Duurzaam tuinbeheer:

De levensloopbestendige tuin

Huis en tuin worden zeker op een bepaalde leeftijd, vaak wat groot en vooral; 
veel. Huishouden en vooral ook tuinonderhoud; het is om te beginnen niet 
ieders hobby en daarbij moet je het fysiek ook nog allemaal aankunnen. 

Als hoveniers kunnen wij dat arbeidsintensieve onderhoud een stukje gemak-
kelijker maken. Van grote klussen die gewoon te zwaar zijn, zoals het jaarlijkse 
groot onderhoud, tot en met het regelmatig en planmatig verzorgen van tuin 
en beplanting; wij doen het allemaal. Voor onze opdrachtgevers, zoals u, maar 
vooral ook in samenspraak met hen. Want in de tuin herken je de bewoners van 
het huis, hun liefde voor groen en design. Het komt daar tot uiting. En daarom 
is dat de kern van onze aanpak; uw tuin blijft mooi en herkenbaar van u, alleen 
zonder dat het u meer energie kost, dan u kunt en wilt investeren. Planmatig 
goed onderhoud bespaart u daarbij, onder de streep, meer dan een gebroken 
rug. Duurzaam goed onderhoud biedt u zekerheid, ook voor wat betreft de 
kosten. Ook daarover maken wij graag concrete afspraken met u.

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

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

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.



Van snoei naar bloei:

Genieten van winter en voorjaar
De lekkerste rassen peren en appels
Puur natuurlijke vruchtensappen van eigen fruit
Aardappelen en uien van Aerdtse bodem

Kom langs voor het beste in kwaliteit en prijs

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  

HONDENWEER 

Buiten is het guur.

Met mijn bril beslagen, ga ik naar binnen.

Het geluid van de regen ebt langzaam weg.

De vacht van onze hond laat, zachtjes, druppels regenwater vallen.

We kijken elkaar aan; ‘hondenweer!’

Mijn zicht is nog steeds wazig.

Stop regen, stop…

Ik droog zijn vacht.

Wij tweeën samen.

De warmte van elkaar!

ADA

Kleurwedstrijd De Winteruiltjes

Een tijdje geleden kwam onze nieuwsbrief in je brievenbus met 
een kleurplaat erbij van de winteruiltjes. En wat hebben jullie 
mooi gekleurd en versierd! Volgens ons hebben jullie dit in de 
weekenden en de kerstvakantie gedaan? Dan heb je ook wat 
meer tijd om lekker creatief te zijn. Dat was ook onze bedoeling. 

Op de foto hebben wij een aantal tekeningen bij elkaar gelegd. 
Zit die van jou ertussen? Gelukkig stonden er namen op dus; 
Kim, Adam, Bregje, Senna en Roos; er komt een leuke prijs voor 
jullie aan die bij je thuis wordt bezorgd. 

Bedankt allemaal en doen jullie een volgende keer weer mee? 

Nieuw speeltuintje Bleekveld

Blij verrast waren we, toen we erachter kwamen dat er al een 
nieuw speeltuintje is geplaatst bij Bleekveld! Volgens onze 
emailcorrespondentie met de gemeente leek het er namelijk op 
dat het nog een hele tijd zou gaan duren. Mogelijk heeft Corona 
in dit geval een positieve uitwerking gehad. Er is hierdoor wat 
bureaucratie overgeslagen maar een nieuw, veilig speeltuintje is 
nu gereed!  
Er zijn houten stappalen, een wiebelbalk en een kleine draai-
carousel geplaatst. Voor de wat oudere kinderen (6-10) zijn dit 
verantwoorde en uitdagende speeltoestellen. Jongere kinderen 
kunnen er met hulp en/of toezicht ook zeker gebruik van maken.
Neem er eens een kijkje en durft u zelf ook nog eens een poging 

te wagen...?

Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht

“Hoe vind ik dat ons gemeentebestuur de afgelopen vier jaar 
voor mij gewerkt heeft?” Dat is de vraag die we ons binnenkort 
weer gaan stellen. In het stemhokje geven wij dan antwoord op 
die vraag. Tevreden? Of moet er echt wat veranderen.  
Op straat is mopperen op de overheid een beetje als praten over 
het weer: wat je ook zegt, je verandert er niets aan. Deze ver-

kiezing is de kans om je stem echt te laten tellen. Een voor een, 
allemaal even belangrijk, want iedere stem telt. En in een relatief 
kleine gemeente als de onze geldt dat dubbel. 
 
De Dorpsraad is apolitiek, maar heeft wel een groot belang in 
de verkiezingen. Waar het voor ons op neer komt is simpel: hoe 
hoger de opkomst in ons dorp, hoe beter er geluisterd zal worden 
naar de wensen die hier leven, want de Aerdtse gemeenschap 
telt zwaar mee bij de verkiezingen. Dat bleek al in het jaar van 
onze oprichting en dat zal nu niet anders zijn. Daarom, stem alle-
maal dat zal ons aller stem zwaarder wegen.

Thuis in Woongroep Pannerden

“Ik kan me prima zelfstandig redden, maar heb soms 
een beetje begeleiding nodig”. In een zin is dit precies 
wat de Woongroep Pannerden betekent voor haar 
bewoners. Lennart, die hier aan het woord was, en Roy 
(en wie kent Roy niet in dit dorp) zijn de Aerdtse in-
woners in deze Pannerdense gemeenschap. Het bevalt 
hen daar uitstekend, zeker ook hun nieuwe dorp. Roy is 
zelfs een beetje twijfelachtig wanneer je vraagt of hij 
een Aerdts of Pannerdens staatsburger is.  Maar beide 
zijn nog sterk verbonden met hun Aerdt. Lennart heeft 
vooral heimwee naar de wandelingen met Lisa, de 
hond bij hen thuis. En voor Roy is er nog maar steeds 
een club waarvan hij fel supporter is: Het Gelders 
Eiland. “Ik hoop snel samen met mijn vader weer daar 
naartoe te kunnen”. Maar ja, Covid.

Roy woont al vanaf het begin in de woongroep, nu 
al meer dan 20 jaar. Zijn huis is ruim, heeft alle voor-
zieningen, hij kan er ook zelf koken en de foto’s aan 
de wand tonen wat hij het mooist vindt: familie, de 
Aerdtse Schutterij, voetbal en de andere plaatselijke 
verenigingen. De Woongroep heeft als uitgangspunt 

dat die lokale binding uitgangspunt is voor het wonen 
hier en dat is ideaal voor Roy. Hij werkt ook vlakbij, in 
het theepaviljoen Horsterpak als ober bakt daar de 
heerlijkste appeltaarten. Trea, zijn begeleider, is blij 
met de zelfstandige en behulpzame jongeman, die op 
donderdag meekookt voor de hele groep. Orde en re-
gelmaat passen hem: “Iedere ochtend en iedere avond 
bel ik met thuis, met pap en mam”.
 
Verder regelt hij veel zelf, schoonmaken apparte-
ment, wekelijks ook z’n eigen potje koken, even naar 
de groep voor wat gezelligheid: Roy is lekker druk en 
geniet van het wonen hier, in de voor hem vertrouwde 
omgeving in Pannerden. 

Lennart heeft een superruim appartement met een 
lekker balkon, mooi ingericht met een zwarte gitaar 
als aandachttrekker. Hij woont hier nu al ruim een 
jaar en is echt wel ‘geland’: “Ik ben iemand die wel z’n 
eigen plek nodig heeft. Vooraf had ik m’n twijfels over 
Pannerden en deze plek, maar nu ben ik hier helemaal 
thuis.” Structuur en duidelijkheid, dat is wat hij zoekt, 
want hij gaat soms over z’n grenzen heen, dan begint 
het piekeren en raakt hij oververmoeid. Dat geldt ze-
ker wanneer je voor het eerst zelfstandig gaat wonen 
is dus goede begeleiding in wonen en werk nodig. 
“Afgelopen zomer was moeilijk, maar hier, en met de 
hulp die ik krijg, gaat het nu weer goed.” 

En die gitaar? “Die staat er nu vooral voor de sier. Ik 
heb les gehad, het was ook leuk, maar raakte ergens 
de motivatie kwijt. Misschien dat ik het weer oppak, 
soms zoek ik ook een lesje op YouTube, maar ik heb 
het de laatste tijd iets te druk, sportschool enz. Maar 
misschien komt het wel weer.”

Voor deze twee Aerdtse mannen geldt in ieder geval: 
ook in Pannerden is het goed wonen. 


