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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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Dorpsraad Aerdt 
Verder: nu vooral als activiteitenplatform

De Dorpsraad bestaat 25 jaar en dat is een mooi moment om goed na te gaan: hoe nu 
verder. Met de ervaring van deze 25 jaren en gezien de mogelijkheden die wij hebben, 
is het antwoord op die vraag uiteindelijk makkelijk te geven. De Dorpsraad zal zich gaan 
richten op concrete zaken; activiteiten die een directe impact hebben op het wonen in 
ons mooie dorp. 
 
Voorbeelden uit het verleden zijn de verschillende avonden die wij georganiseerd heb-
ben waarin speciale onderwerpen uitgebreid besproken werden: woningbouw, erfrecht, 
inbraakpreventie enzovoorts, het kwam allemaal aan de orde in drukbezochte avonden. 
Die gaan een vervolg krijgen. Eind september komt er een avond over ICT, veilig inter-
netten en meer profijt van de glasvezelaansluiting. Verderop in (hopelijk nog) dit jaar 
een avond waarin de energietransitie vertaald wordt naar wat dit voor u kan betekenen 
en hoe u hiermee uw voordeel kunt doen. 

Met Zorg voor Elkaar, die nu al veel ochtenden in het Dorpshuis organiseren, willen wij 
een paar oude tradities nieuw leven inblazen: het Dorpsontbijt en de Kerstmarkt. In 
deze editie leest u daar al wat meer over. Voor Covid zoveel bijeenkomsten onmogelijk 
maakte, had een eerste zomers mini-concertje plaats op het jeu des boules veldje. Een 
gezellige, zonnige middag en daarmee een activiteit die wij zeker een vervolg willen 
geven. Hoe dat precies vorm gaat krijgen? Wij hopen dat ook u daar ideeën voor heeft 
en zullen daar dan graag onze bijdrage aan leveren. 
 
In contacten met gemeente Zevenaar, Vryleve en vergelijkbare partijen zullen wij ons 
focussen op hun communicatie met ons dorp, zodat u uw stem rechtstreeks kunt laten 
gelden. Denk daarbij aan het beleggen van voorlichtingsavonden in het Dorpshuis. Als 
partner in overleggen met die partijen doen wij nadrukkelijk een stapje terug. 
 
De Nieuwsbrief blijft en zal, misschien meer nog dan nu het geval is, een breed infor-
matieplatform worden voor Aerdt. Wij hopen ruimte te kunnen bieden aan alle inbreng 
die wij gaan ontvangen. Waar de Dorpsraad veel werk achter de schermen verzette, 
zullen wij vanaf nu minder fundamenteel, maar wel beter zichtbaar onze activiteiten 
ontwikkelen. Een noodzakelijke keus, maar wel een waar wij volledig achter staan. 

Haar voetafdruk

Met zeven of acht miljard soortgenoten 
om ons heen proberen we toch uniek te 
zijn. De vingerafdruk is niet voldoende, 
we willen vooral onze eigen ‘voetstap’ 
achterlaten op deze wereld; herinnerd 
worden om wat we waren. Picasso is dat 
gelukt, maar hoe zit dat met u, met mij. 
Hoe maken wij het verschil, waardoor men 
ons zal herinneren?

In het zijspan van de motor zit een klein 
mens met brede lach. Ze ziet er anders 
uit, beetje als een schildering van Picasso: 
opvallend door vreemde verhoudingen en 
met een duidelijke impact op iedereen die 
haar ziet. 

Samen met heel veel medebewoners 
maakt ze een ritje door de voorjaarslucht. 
Het is hun dag. Op genieten staat geen 
maat en onder haar helm straalt ze precies 
dat uit. Volledig blij in dit moment en geen 
handicap die haar daarin tegenhoudt. 

Op een toevallig geschoten foto straalt 
ze nu de wereld in. Iedereen die dit beeld 
ziet, glimlacht. Onwillekeurig blij, omdat 
zij dat ook is. 
Een glimlach: haar voetafdruk, ook in mijn 
leven.

Onder redactie van Dorpsraad Aerdt.

SCHRIJF MEE!
Weet u iets leuks om in de nieuwsbrief 
te plaatsen? Een lekker recept, een leuke 
historische anekdote, een nieuw ontdekt 
wandelpad, een praktische tip?

Voel u vrij om dit in te sturen. Wij kijken 
wat en hoe het past en brengen correcties 
aan indien nodig. Het kan ook anoniem of 
onder een pseudoniem geplaatst worden 
maar klim eens in de pen en schrijf met 
ons mee! Stuur uw stukje of foto in naar 
info@dorpsraad-aerdt.nl. 

dat ik boven probeer te omschrijven. Ontspannen, kijken, kleur en geur de kans geven 

het grijze jaargetijde te verdrijven en dat allemaal tegelijkertijd doen door helemaal niets te doen.  

Dat is voor mij het ultieme tuingevoel, dat is de lente.

Van Schip Hoveniers | Loostraat 20a, 6913AG Aerdt M: 06 5190 2033 E: info@vanschiphoveniers.nl

Groen gedachtengoed

Mijn lente

Sneeuwklokje, krokus, narcis, tulp: het zijn kalenderblaadjes die de tuin openslaat, van 

de winter op weg naar de lente. Om de week een andere bloeier en iedere plant heeft 

net wat meer licht en warmte nodig. Een mooie en kleurige manier om de vorst mee te 

verjagen. De natuur draait die blaadjes zelf om, ieder jaar opnieuw en als tuinbezitter 

hoef je daarvoor helemaal niets te doen. Ja, genieten. En als het weer even meezit al zo 

vroeg mogelijk je koffie op het terras drinken. Dit zijn de dagen dat je helemaal vrijblij-

vend het voorjaar mag begroeten en vooral niet actief moet worden. Geen gras maaien 

en al helemaal geen bloemen in dat gras. Liever niet meer snoeien, want de sapstroom 

is al op gang. En het mos op de tegels mag ook nog wel even blijven, er is nog een hele 

zomer om daar wat aan te doen. Want werken in de tuin is echt wel lekker en gezond, 

maar je mag niet vergeten waarvoor je al dat werk doet. En nu, hier, dit voorjaar: dit is 

dat moment, dus maak van genieten de enige klus voor vandaag.

In ons werk, in ieder tuindesign, is dat genieten het uitgangspunt. Hoe dat eruitziet, 

verschilt voor iedereen en daarom is ieder ontwerp ook afgestemd op uw wensen. Toch 

denk ik dat onder ons advies en in ieder ontwerp iets te herkennen is van het gevoel 
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Internet, Telefonie & Televisie
Bezoek onze website www.futurelines.nl voor meer informatie over de mogelijkheden

Slimme systemen

“Je gaat geen boodschappen doen met een vrachtwagen. Lijkt me logisch. Waarom dan 
wel onnodig dure en complexe systemen installeren. Maatwerk systemen zijn het fun-
dament voor functionele ICT, daar hoef je verder niet moeilijk over te doen. Bovendien 
werkt dat ook beter. Dat begint allemaal met goed luisteren. Wat wil de klant, wat van-
daag en wat morgen. Luisteren, dan kun je pas advies geven; hoe het beter, makkelijker 
en meer toekomstbestendig kan worden ingericht bijvoorbeeld. De wens van de klant 
plus de expertise die wij inbrengen: zo ontwikkel je samen een fundament waarop je 
goed bouwt en duurzaam onderhoudt.” 
 
Zo werkt Future Lines het best, voor u.



Nu: Aardbeienseizoen

Van het beschuitje in de ochtend 
tot het toetje in de avond: de aardbei 
is de lekkerste bekroning. 

Nu elke dag het allerlekkerst!
Kom op zaterdag ook langs voor lokaal geteelde 
groente: het lekkerst en supervers.

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  

AERDTS VARKEN
Ingredienten voor 8-10 broodjes
2,5 kilo procureur
10 harde broodjes
barbecue saus naar keuze
Kruidenrub 
2 tl komijn 
2 tl gerookt paprikapoeder 
1 tl cayennepeper 
1 tl chilipoeder of chili flakes 
1 tl venkelzaad 
2 tl zout 
2 tl bruine suiker

Zo maak je het 
Haal de procureur uit de koelkast en laat deze in een uurtje op 
kamertemperatuur komen. Maak een kruidenrub door alle spece-
rijen te mengen met de bruine suiker. Verwarm de oven voor op 
100 graden. Wrijf het stuk vlees in met de rub. En leg het in een 
ingevette braadslede of ovengeschikte pan. Giet barbecuesaus 
over het vlees zodat deze bedekt is. Dek de pan af met een deksel 
of gebruik een stuk aluminiumfolie. Zet het vlees in de oven en 
laat het 5 uur garen op 100 graden. Zet vervolgens de tempera-
tuur op 150 graden en laat het vlees nog 3 uur garen. Haal dan 
de deksel van de pan of het aluminiumfolie weg en laat het nog 
een half uur staan in de oven. Het vlees is klaar als het een kern-
temperatuur bereikt heeft van 88 graden. Haal het Aerdtse varken 
uit de oven en laat het afgedekt onder aluminium folie een half 
uur rusten. Trek het vlees nu met 2 vorken uit elkaar. Serveer de 
pulled pork op een broodje met coleslaw en extra barbecuesaus.

Vrijwilligers groenonderhoud gezocht

Het onderhoud van ‘klein groen’ gebeurt door Aerdtse 
vrijwilligers. Een paar daarvan zijn inmiddels afgezwaaid 
en dus zoeken we voor hen, passende vervangers. Het gaat 
met name over de jeu-des- boules-baan en de bostuin. 
Taken zullen in overleg worden afgesproken en worden 
deels ook gecoördineerd met de gemeente, die de grotere 
groen-klussen voor haar rekening neemt. De vrijwilligers 
worden ondersteund met apparatuur (grasmaaier o.a. en 
wat verder mogelijkerwijs nog nodig is) en we hopen op 
zoveel belangstelling, dat er voldoende ruggensteun is 
voor meer flexibiliteit. 
 
De bostuin is een wat groter project waarvoor wij graag 
in samenspraak komen tot een geschikt plan van aanpak. 
Samen met u, de vrijwilliger, en daarnaast de gemeente en 
eventueel landschapsarchitecten, subsidiegevers en wie 
er verder een bijdrage aan wil geven. Het idee om er een 
eco-/pluktuin van te maken is nog steeds ons streven. 

Bestuursleden gevraagd

Wederom willen wij een oproep doen voor algemene 
bestuursleden, een voorzitter, een penningmeester en een 
secretaris. Wij zijn maar met een heel klein clubje en om de 
Dorpsraad in deze vorm te behouden hebben we echt meer 
mensen in het bestuur nodig! Tevens ook ter vervanging 
omdat de huidige bestuursleden dit naast hun fulltime 
baan doen en dit niet lang meer kunnen volhouden.

Want u wilt toch ook dat de Dorpsraad blijft bestaan?

Meer weten over bovenstaande oproepen? 
Reageer dan via info@dorpsraad-aerdt.nl

Onze Social Media
Nog eens op een rijtje;

Website Dorpsraad Aerdt = www.dorpsraad-aerdt.nl 
Op deze website is de nodige informatie te vinden en bij 
vragen of opmerkingen kunt u meteen een contact-
formulier invullen. Wel zo handig!

Email = info@dorpsraad-aerdt.nl 
Via de email kunt u ook vragen stellen, opmerkingen 
plaatsen of aanmelden voor projecten of activiteiten.

Facebookpagina Dorpsraad Aerdt = alleen ter informatie, 
op vragen of opmerkingen wordt hier niet gereageerd.

Facebookpagina ‘Je bent een Aerdtse als’ = belangrijke 
informatie die in overleg met de beheerder geplaatst kan 
worden (deze pagina is dus niet van de Dorpsraad zelf).

Het secretariaat van de Dorpsraad Aerdt is gevestigd aan 
de Schoolstraat 28 waar u gebruik kunt maken van de 
verticale brievenbus in de voordeur.

De vlag mag uit!

Niets zo feestelijk als een vlag. Zeker als die van eigen dorp 
of streek is. Maak mooie dagen nog mooier met uw eigen 
vlag in top.

De Aerdtse vlag is te bestellen via 
www.dorpsraad-aerdt.nl/vlag

De vlag kost 12,50 EURO. Zodra je bestelling binnen is, 
proberen we na 19:00 op een werkdag de vlag te komen 
brengen. 

Draag je de gehele Liemers een warm hart toe? Dan is ook 
de Liemerse vlag te bestellen.

Ga hiervoor naar: www.liemerseambassade.nl

Vooraankondiging Dorpsontbijt Aerdt

Gelukkig kan het weer en daarom slaan ‘Zorg voor elkaar’ 
en Dorpsraad Aerdt de handen ineen bij het organiseren 
van het dorpsontbijt. Dit dorpsontbijt zal plaatsvinden op 
zondag 17 juli om 10.00 uur in het dorpshuis. U ontvangt 
binnenkort een flyer in de brievenbus met alle informatie 
en mogelijkheden om u op te geven voor dit ontbijt.

Vriendelijke groet,
Werkgroep ‘Zorg voor elkaar’ en Dorpsraad Aerdt.

SAMENVATTING AED CURSUS 8 JUNI 
VOLGENDE = 22 JUNI !

Op 8 juni was het dan eindelijk zover. De eerste AED (re-
animatie) cursus na de zo lange Coronaperiode. Deze werd 
gegeven in het dorpshuis in Aerdt door Martine Schaap, 
gecertificeerd trainer van Elke Seconde Opleidingen. 

Onder het genot van een kopje koffie kregen we eerst 
de theorie via een mooie Powerpoint-presentatie via een 
beamer op een groot scherm. Tussendoor konden we 
uiteraard ook al onze eigen vragen stellen. Vervolgens een 
korte pauze en daarna was de beurt aan ons, cursisten. De 
gymzaal van het dorpshuis was een prima ruimte om te 
oefenen op de 2 ‘dummie-poppen’ die ikzelf altijd, geksche-
rend, ‘Annies’ noem. Iedereen kreeg een eigen beademings-
masker voor ‘Annie’ wat wel zo hygiënisch en veilig is én 
Coronaproof. Natuurlijk waren er ook 2 oefen-AED’s omdat 
de dorpshuis AED, volgens voorschrift, ongeschonden moet 
blijven. Ook was er een babypop aanwezig om te leren 
reanimeren volgens het protocol voor kinderen, want dat is 
net even anders.
Om 22.00 uur verliet iedereen het dorpshuis met een 
opgefrist geheugen wat betreft de ‘reanimatieleer’ en weer 
hernieuwd vertrouwen om ook maar iets te kunnen beteke-
nen…wanneer elke seconde telt!

Met dank aan en medewerking van Martine Schaap die met 
de nodige ernst, maar ook humor, de noodzakelijke kennis 
heeft weten over te brengen. Het financiële en organisato-
rische stukje is mogelijk gemaakt door Dorpsraad Aerdt.

Op woensdag 22 juni is er nóg een reanimatie-avond om 
19.30 uur in het dorpshuis. Er zijn nog een aantal plaatsen 
vrij en deze worden behandeld op volgorde van binnen-
komst, deelname is gratis. Meld u wel vantevoren even aan 
via: info@dorpsraad-aerdt.nl o.v.v. aanmelden reanimatie-
cursus 22 juni. 


