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DOELSTELLING LETS – RUILKRING ERMELO
(Statuten)

a.  sociale contacten tussen zowel leden als niet-leden te bevorderen,
     te verbeteren, uit te breiden, dan wel te doen ontstaan in de vorm 
     van vriendendiensten en/of burenhulp;
b.  een bijdrage leveren aan het voorkomen van onnodige
     milieubelasting op basis van aandacht voor een beter leefmilieu 
     en het stimuleren van duurzame consumptiepatronen, onder 
     andere door lokaal hergebruik en reparatie van goederen;
c.  het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe
     bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:
a.  het aanbieden van een handelsnetwerk waar aangesloten leden
     goederen en diensten met elkaar kunnen verhandelen tegen een 
     interne verrekeneenheid, "pauwen" genaamd;
b.  het verzorgen van een regelmatig verschijnende berichtgeving;
c.  het beheren van een website;
d.  het periodiek verzorgen van ontmoetingsmomenten voor leden;
e.  het samenwerken met andere verenigingen en instellingen met
     gelijke doelstellingen in lid 3 omschreven;
f.   het verrichten van alle overige activiteiten die door het bestuur 

als dienstig worden beoordeeld.

Kortom : 

LETS is voor iedereen en bedoeld als een plezierige manier van 
klussen met en voor elkaar, waarbij iedereen evenveel betekent 
en evenveel bijdraagt. Nabuurschap zoals dat vroeger in kleine 
gemeenschappen en dorpen bestond. 
Maar dan in een modern jasje.
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COLOFON

Jaargang 11  nummer 2,  oktober 2017

Voor Elkaar is een uitgave van de vereniging 
LETS - Ruilkring Ermelo

LETS : Lokaal Economisch Transactie Systeem
We zijn een ruilkring in Ermelo. We betalen elkaar in tijd.
Die tijd wordt omgezet in pauwen, ons lokaal betaalmiddel.
We ruilen diensten en producten met elkaar. 

Door middel van dit nieuwsblad willen wij het contact tussen 
de leden versterken en mogelijkheid bieden tot communicatie
in de vorm van ingezonden stukken, advertenties, enz. 
Elk lid kan voor twee pauwen een halve pagina gebruiken 
voor een advertentie of oproep.

De redactie wordt gevormd door :  Ans Breeman en Wilma Duffree

Redactieadres : ansbreeman@hotmail.com

 
Drukkerij:  Careander "De Wissel" Harderwijk
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BESTUUR EN ORGANISATIE

Het bestuur

Voorzitter    :  Paul Salverda              06-21257865
Secretaris    :  Hanneke Jongeling      06-44616576
Penningmeester                  :  Otto Volgenant            0341-557424  
Algemene bestuurstaken    :  Lida van der Sterre      06-28066684
Algemene bestuurstaken     :  Isabelle  Lagerweij       06 -36426284

Ledenadministratie                    :  Hanneke 
Public relations                    :  Hanneke & Isabelle
Pauwenadministratie                            :  Lida
Cyclosbeheer                                        :  Hanneke & Lida
Jerry van Zandwijk Fonds                    :  Lida
Bevordering dienstverlening & handel  :  Lida

Contact :

E-mail     :     info@letsermelo.nl
Website  :     www.letsermelo.nl
Facebook :   w  w  w.facebook.com/groups/LETS  Ermelo  
                      (besloten groep)

In het kader van onze inspanningen meer bekendheid te krijgen in 
Ermelo is recent ook een openbare Facebookpagina aangemaakt:  
www.facebook.com/L  etsermelo  

Contributie :  5 euro + 8 pauwen per jaar. 
De 8 pauwen zullen automatisch worden afgeboekt in Cyclos. 
De 5 euro dient overgemaakt te worden op rekening 
NL63TRIO0197643582 ten name van LETS Ermelo. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Het begint met een vraag

Sommige LETS-leden vragen zich af:
"Wat kan ik toch doen om pauwen te verdienen? 
Ik weet niet zo goed wat ik zal aanbieden."
Een begrijpelijke overweging. 
Als je erover doorpraat heeft iedereen wel wat in de aanbieding, 
want alle leden doen dingen in hun dagelijks leven die ze ook
voor anderen zouden kunnen doen.
Maar aanbod heeft weinig zin als er geen vraag is.

Laten we het daarom eens omdraaien: wat kan jij vragen aan de 
anderen? Natuurlijk, dat kost je een paar pauwen, maar als (bijna) 
niemand pauwen uitgeeft, zal ook (bijna) niemand pauwen verdienen. 
Je mag in de min staan en door pauwen uit te geven word je actief, 
leer je andere leden beter kennen en zij jou.  "Actie is reactie". 
En bekendheid met elkaar blijkt een goede stimulans om diensten 
af te nemen. Als 60 leden een dienst vragen, kunnen 60 collega-
LETSers een dienst verlenen en daarmee pauwen verzamelen. 
Denk daarbij ook aan eens dingen die je best zelf zou kunnen doen, 
maar die fijner zijn om samen aan te pakken. 
Of laat je eens lekker verwennen, bijvoorbeeld door een massage. 
En, heel belangrijk: wees bereid in te gaan op verzoeken om hulp, 
zodat een vrager ook daadwerkelijk wordt geholpen.

Een kleine selectie van wat er op dit moment wordt aangeboden 
en waaruit jij dus kunt kiezen:

· Klussen in en om het huis                · Vervoer         
· Computerhulp                                   · Koken en bakken
· Voetmassage aan huis        · Website maken  
· Live muziek bij een feestje        . Dieren oppas
· Huishoudelijk werk                            . Administratie
· Gras maaien, heg knippen, enz.       . enz
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Meer ideeën opdoen? 

Kijk in Cyclos of op www.letsermelo.nl/vraag-en-aanbod
 
En laat het niet bij kijken…. 
Benader een LETS-er en vraag die dienst. 
Als iedereen dat doet is de kans groot dat jouw dienst 
binnenkort ook wordt gevraagd.

Een hartelijke groet
mede namens het bestuur,

Hanneke Jongeling,
secretaris

Het bestuur in de nieuwe samenstelling ziet er als volgt uit :

 Paul    Hanneke         Otto          Lida            Isabelle
 Salverda             Jongeling             Volgenant            van der Sterre      Lagerweij
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LETS ERMELO  TIMMERT AAN DE WEG
De bestuursleden die zich bezig houden met public relations doen dat, 
gezien de resultaten, erg goed. Zij zorgen er onder meer voor dat er 
regelmatig persberichten over onze activiteiten in de plaatselijke pers 
verschijnen. Naast de (besloten) Facebookpagina is er gezorgd voor 
een mooie openbare pagina en beschikt onze vereniging nu ook over 
een mooi visitekaartje.

  Jarenlang heeft LETS-lid Miep Huttinga,  
  samen met haar zoon, onze internetsite
  beheerd en bijgehouden! Hartelijk dank
  hiervoor!  Sinds een paar dagen is de 
  vernieuwde website online, met dank
  aan LETS-lid Lilian Visser. 

  Verder heeft LETS in augustus met een
  mooie fleurige kraam op de Ermelose
  Jaarmarkt gestaan. Verschillende 

Lets-leden hebben gedurende die dag bezoekers van de markt 
aangesproken en geprobeerd hen enthousiast te maken om lid te 
worden of in ieder geval eens een LETS-café bij te wonen.
  

Bovenstaande heeft er 
onder meer voor gezorgd 
dat bij onze laatste
bijeenkomst in september
liefst zeven belangstellenden
deze avond bezochten. 

Compliment voor bestuur
en andere leden die hier 
aan hebben meegewerkt !
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VAN DE REDACTIE

Lieve mensen, voor jullie ligt weer een 
nieuwe uitgave van ons nieuwsblad.

Met deze keer wat minder inbreng van mijn college-redactielid Wilma 
die de afgelopen periode te maken kreeg met verhuizing, ziekte enz.  
Ik heb haar inbreng gemist. Daarom vanaf deze plek nog een keer : 
Wilma, rustig aan en beterschap !

En niet alleen bij de redactie, ook bij de muziek werd Wilma gemist. 
Want ja, we hebben nu zelfs een eigen “huisorkest”  (waar ik zelf 
ook met veel plezier aan deelneem).

Onze vraag om kopij heeft deze keer geresulteerd in een aantal 
leuke inzendingen van leden over hun diensten en activiteiten.
Bedankt !
Blijf svp jullie bijdragen inzenden. Schrijf bijvoorbeeld eens een stuk 
over je werk of je hobby. Je verdient er ook nog een pauw mee.

De vereniging bloeit. Leden en bestuursleden zijn op allerlei gebied 
betrokken en actief. Zie ook het stuk hiernaast en het verslag van 
Marian & Otto over hun 50-jarig huwelijksfeest. 
Die betrokkenheid blijkt ook op de algemene ledenvergadering.
Ondanks de toch vaak droge kost die op zo’n avond behandeld 
moet worden, wonen steeds meer leden die vergadering bij, en 
dat is belangrijk! Maar om de onderlinge contacten te versterken
zijn ook onze Letscafés belangrijk.
We hopen jullie dus komende tijd regelmatig te ontmoeten.

                            

                                                                        De redactie Ans & Wilma
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Beste LETS leden

Ondertussen vinden steeds meer leden de weg
naar Cyclos, ook om daar diensten aan te bieden. 
Helaas moet je inloggen om advertenties te 
zoeken en ook om te zien of er nieuwe zijn. 
Er is echter een manier om bij elke nieuw 
geplaatste advertentie of dienst een mailtje te krijgen. 
Handig toch?
Helaas kan dat niet centraal ingesteld worden maar moet elke 
gebruiker dat zelf doen. Hieronder de weg hoe je dat moet doen 
(met dank aan LETS Purmerend)

Advertentie alerts instellen doe je zo:
- Log in en klik op Marktplaats     
  op de horizontale blauwe menubalk boven in beeld 
- Klik op Advertentie alerts in de linker kolom
- Klik op Nieuw
- Vul iets in bij Naam (maakt niet uit wat bijvoorbeeld "Nieuw")
- Klik op Opslaan

Maak nu de koppeling met je eigen persoonlijke e-mail:
- Klik op Persoonlijk op de horizontale blauwe menubalk boven in 
  beeld
- Klik onder Instellingen in de linker kolom op Meldingen 
  (let op dat is helemaal onderaan)
- Vink aan: Stuur uw interne berichten door naar uw e-mailadres
- Vink in de kolom E-mail aan: Advertenties 
   (en eventueel andere opties)
- Klik op Opslaan

NB : Het kan zijn dat dit allemaal al goed staat
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Vanaf nu worden nieuwe advertenties doorgestuurd naar je 
persoonlijke email. Je krijgt een mail van Lets Ermelo 
(noreply@mailserver.cyclos.org)
waarin de titel van de nieuwe advertentie staat en een link. 
Je ziet niet de beschrijving en ook niet de foto, in de mail.
NB, misschien komt deze mail in je spam box.

Heb jij al advertenties geplaatst in Cyclos, 
met wat jij zoal aan diensten aanbiedt? 
Er zijn mensen die nog geen advertenties 
hebben ingesteld. 
Willen jullie dat dan nog even doen?

Advertenties instellen, zo doe je dat:

1. Login in Cyclos en ga naar de startpagina met de tegeltjes
    (blauwe balk bovenin).
2. Klik op het tegeltje “Plaats advertentie”.
3. Vul de titel in en selecteer de categorie.
    Als je de categorie niet weet kies dan voor “overige”. 
    Het aantal pauwen mag je leeg laten. De publicatieperiode staat    
    standaard goed. (de advertentie is 5 jaar geldig).
    Vul nu in de beschrijving in welke dienst je aanbiedt.
    De beschrijving is verplicht. Het gaat altijd op Cyclos altijd om 
    aanbod van een dienst of om iets uit te lenen. 
    Wanneer je een andere vraag hebt, dien je die via de e-mail te
    sturen aan alle leden uit de ledenlijst en niet in Cyclos in te vullen.
4. Voeg nu de afbeelding toe als je die hebt (niet verplicht maar werkt
    wel beter!). Daarvoor moet je eerst een plaatje via Google
    afbeeldingen downloaden als bestand naar je PC, bijvoorbeeld 
    naar de map “mijn afbeeldingen”.
5  Klik op opslaan. Klaar!
6. Voeg nu een volgende advertentie toe.
 

Vragen?   Bel of mail mij
       Paul Salverda
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  LETS CAFÉ   9 maart 2017

Met 30 aanwezigen opnieuw een goed bezochte
avond. Bij de koffie konden we dit keer genieten 
van appelkruimeltaart, rum/rozijnen tulband of
citroencake van Corry Schuur.

Voorzitter Inez heet iedereen hartelijk welkom;
speciaal Sophie (nieuw LETS-lid) en Lillian die na enige jaren 
afwezigheid opnieuw lid is geworden.
Hierna was er aandacht voor een verdrietig onderdeel. Onlangs 
ontvingen we bericht van het plotseling overlijden van Anneke Visser. 
Anneke en haar man Gerard werden in 2004 lid van Lets. Anneke 
coördineerde lange tijd de bardienst. Ze was al langere tijd ziek en is 
uiteindelijk op 1 maart  door een hersenbloeding plotseling overleden 
op 69 jarige leeftijd. Op 7 maart vond de begrafenis plaats, die werd 
bijgewoond door een aantal Letsleden.

Paul en Inez hebben voor deze avond een bijzonder programma 
bedacht. We zullen opdrachten krijgen met het doel elkaar beter te 
leren kennen en de onderlinge handel te bevorderen. 
Het eerste onderdeel de “carrousel” werd geïntroduceerd door Paul.
In groepjes van vier zochten we een plekje in de zaal. 
Om beurten liet één persoon zich door de drie anderen bevragen. 
Paul had al wat voorwerk gedaan en diverse suggesties voor 
vragen op papier gezet, die vervolgens worden uitgedeeld.

Bijvoorbeeld: Persoonlijke vragen:
Waar woon/woonde je en hoe lang al? 
Vertel iets over je werk of je hobby’s
Of vragen over Lets :
Met welke reden ben je bij LETS
gegaan? Heb je al diensten of
goederen aangeboden/ontvangen?
En wat staat hiervan al op Cyclos? 

Of allerlei andere vragen, bijvoorbeeld
over muziek, politiek, enz.
Het was gezellig en leerzaam om zo met elkaar te spreken. 
Hoe anderen bijvoorbeeld het lidmaatschap van Lets ervaren. 
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Het volgende onderdeel werd door Inez
geïntroduceerd. Zij had een aantal
actieve werkvormen voor ons bedacht.
Een aantal keer mengden we ons door
elkaar om op een rij te gaan staan.
Bijvoorbeeld op leeftijd (van jong naar
oud), op lengte (van groot naar klein), 
of op geboortedatum (sterrenbeeld).

     
         Dat laatste was aanleiding voor Sonja            
         (die deskundig is op dat gebied) om uitleg 
         te gegeven over de diverse sterrenbeelden
         en uitgebreid in te gaan op onze vragen. 
                       

Tenslotte kon er nog met een
drankje worden nagepraat en
gehandeld. Er lag weer een 
groot aanbod op het biljart.
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LETS-CAFÉ   3 mei 2017

Algemene ledenvergadering
Anneke en Ada hadden deze avond bardienst. Drukke avond voor Ada
want later op de avond speelde ze mee met het Lets-Lol-Ensemble.
Na een lekker kopje thee of koffie, al dan niet met een stukje gebak 
(van Isabelle) werd de avond geopend door Paul. Hij verving Inez
die ziek is. Fijn om te zien dat er een grote opkomst was. 

Johan Huigen van Lets Harderwijk was als aanwezig. Hij bedankte ons 
voor de gastvrijheid. “Beide LETS-kringen hebben veel raakvlakken. 
Ook LETS Harderwijk had recent een ALV en wijzigingen in het bestuur.
We zitten dicht bij elkaar en het zou prettig zijn om wat vaker onderling 
contact te hebben.”

Natuurlijk kwamen de algemene zaken aan de orde. Het jaarverslag, 
het financieel jaaroverzicht, de begroting en het pauwenjaaroverzicht, 
het zag er weer prima uit. Alle leden hebben begin juli het officiële 
(door het bestuur goedgekeurde) verslag per mail ontvangen.

Het bestuur was opnieuw onderhevig aan verandering. Inez van den 
Broek en Lydia Overeem zijn beiden aftredend en niet herkiesbaar. 
Lida van der Sterre blijft algemeen bestuurslid. Ter vergadering 
werden Paul Salverda en Isabelle Lagerweij gekozen als bestuurslid 
en werd Hanneke Jongeling herbenoemd tot secretaris. 

Hierna volgde het afscheid van Lydia.
Lydia heeft steeds met plezier binnen
het bestuur gewerkt. Eerst als
penningmeester later als algemeen
bestuurslid. Hanneke bedankte Lydia 
voor haar inzet en bood haar als
dank een bloemetje, een fles
biologische wijn en biologische
studentenhaver aan, onder applaus
van de aanwezige leden.
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Ook Inez van den Broek stopt met haar werk als voorzitter. Het bestuur 
hoopt in de eerstkomende bestuursvergadering Inez te bedanken voor 
haar inzet en creativiteit en zal daar afscheid van haar nemen.

De vergadering, die in bijzonder goede sfeer verliep, werd hierna 
gesloten met een applaus voor Pauls voorzitterschap.  

Daarna vroeg Hanneke aandacht voor 
het Lets-Lol-Ensemble en werd het
LETS Lied uitgedeeld. En toen iedereen
eerst de kelen had gesmeerd, werd de
orkestbak gevuld. 

Het orkest speelde het lied eerst voor, 
daarna volgde een uitvoering 
waarbij alle leden lekker meezongen. 
Het was een succes en wie weet, 
voor herhaling vatbaar.

Voor iedereen naar huis ging was 
er ruimte om te handelen rond de
biljarttafel en gezellig na te praten 
met met een drankje.

We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde ledenvergadering.
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Feest in Letsdorp Ermelo

Op 13 mei vierden wij (Otto & Marian
Volgenant) onze gouden bruiloft in De
Muzenhof met als thema "duurzaam". 
Dat past bij ons wat betreft leefwijze 
en vrijwilligersactiviteiten. Het is een 
geweldig feest geworden, mede dankzij
bijdragen van een heel aantal Letsers.

  

  Al in januari hebben we Letslid 
  Marijke Brommer gevraagd
  of zij iets kunstzinnigs wilde
  doen met onze gasten.
  Meteen waren we alle drie
  enthousiast over haar idee:
  Vraag de kinderen die
  komen een zakje mee te   
  nemen met mooi materiaal

dat niet meer gebruikt wordt: brillen,touw, sleutels,
kettinkjes, schelpen, en dergelijke, zgn "schatten".
Samen met de kinderen is zij intensief bezig
geweest met boormachines, ijzerdraad en touw 
en werd er een prachtige totempaal van gemaakt.
Dit duurzame kunstwerk staat nu op ons terras in
weer en wind te prijken. Soms komt er een vogel
een plukje haar uit halen voor het nest. Ook de
haren van de echte paardenstaart doen dienst als hergebruikmateriaal. 

De volwassenen namen op ons verzoek een cadeau mee wat zij zelf 
hadden gemaakt van zwerf/afvalmateriaal. Aan een lint gebonden, 
opgehangen aan lange waslijnen, was het een feest om de vele mooie 
creaties te zien!  Deze zelfgeknutselde cadeaus waren niet voor ons 
bedoeld. Na afloop mocht ieder een creatie van een ander uitzoeken 
en mee naar huis nemen.
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Ook andere Letsers hebben een mooie bijdrage geleverd. 
Ada Molendijk heeft als muzikante op de accordeon samen met 
Ans Breeman met haar dwarsfluit en Paul Salverda met zijn klarinet 
tot een mooi trio samengebracht. Feestelijke muziek.

            Anneke Klok en Adrie van Panhuis (wat
       een ontdekking van mooie stemmen)
       hebben een prachtig Jiddisch liefdeslied   
       daarbij gezongen. Op de barbecue in juni
       hebben zij dat nog eens gedaan. 

Ook heeft het muziekgroepje, bijgestaan door 2 ingezette violistes 
uit Harderwijk, de volksdans begeleid, die onze Letser Miep Huttinga 
heeft ingestudeerd met de dansgrage liefhebbers. Wat leuk was dat!   

Al met al zijn er veel pauwen heen en weer gegaan: een aantal als 
cadeau voor ons en ook heel wat als verdienste voor de geleverde 
bijdragen. En dat allemaal voor een onvergetelijk groot feest.      

HARTELIJK DANK ALLEMAAL !                               Otto & Marian

Groot feest 13 mei 2017.

Het was zaterdag 13 mei 2014 groot feest. Otto & Marian Volgenant 
waren 50 jaar getrouwd en vroegen mij, om die dag voor de muziek 
te zorgen. Behalve een geweldig feest, werd het ook een super 
geconcentreerde LETS ruildag. Marijke verzorgde een kunstwerk 
van afval en Miep ging met ons dansen.  Ans en Paul deden mee 
met muziek, Adrie en Anneke zongen, ik oefende met allen, en 
omdat ik de volgende dag jarig was en daarom geen tijd had om 
zelf iets te bereiden, werd voor mij een zoete, een hartige taart, 
soep en pastasalade klaargemaakt door Wies, Isabelle, Sophie 
en Aurelia. Super!  
13 leden in actie voor elkaar in zo’n korte periode !! 
Zo zou het eigenlijk vaker moeten gaan!

                            Ada
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LETS-CAFÉ  16 juni 2017

Onze jaarlijkse barbecue was weer een groot succes.
Het terras van Pinel is een heerlijke plek en het was heerlijk weer. 

   Er werd lekker gesmuld
   van al wat iedereen
   weer had meebracht.
   De tafel was weer rijk
   gevuld. Het is iedere
   keer opnieuw een 
   verrassing wat er voor
   lekkers is gemaakt.

      Wat deze keer wel opviel was dat, waar
      gewoonlijk vooral de mannen bij de
      vuurplekken aanwezig waren, deze keer
      daar vooral dames daar te vinden waren.
      

     

Aspirant-lid Gerdi, hier druk in 
gesprek, kwam kennismaken. 
Inmiddels heeft ze zich als lid
aangemeld. Op pagina  25
vertelt ze wat meer over zichzelf.
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Mooi weer, 
lekker eten en
goed gezelschap,
wat kun je je
meer wensen.
 

Ons “huisorkest”
deze keer bestaande
uit Ada, Ans en Peter
zorgde voor een
muzikale omlijsting.
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LETS-CAFÉ   7 september 2017

Anneke en Hanneke de Heij zorgden voor 
de koffie/thee en de drankjes. Het gebak 
was deze keer van Hanneke Jongeling
(lemoncurd en bramen/kwark-gebak) en 
Sophie (worteltjescake). 

Naast een niet gering aantal leden mochten we vanavond ook een 
aantal belangstellenden/aspirant-leden verwelkomen. 
Sommigen kwamen naar aanleiding van krantenberichten en anderen 
hadden op de Jaarmarkt kennisgemaakt met Lets.
Nadat Paul iedereen welkom had geheten, vertelde hij voor de 
nieuwelingen uitgebreid over het doel van Lets en gaf daarbij een 
aantal voorbeelden van dienstverlening uit eigen ervaring. 

Eerst een aantal mededelingen :  Anneke Klok heeft een rooster 
gemaakt voor de bardienst. Ze zoekt nog hulp voor 6 december 
aanstaande en vraagt verder wie van de leden zich wil opgeven 
voor het komende Letsjaar.

Marian, lid van de Werkgroep "Ermelo Schoon", vroeg aandacht 
voor de zwerfafval-opruimactie. Op 15 september gaan de Ermelose 
scholen (ruim 400 leerlingen) aan de slag en op 16 september is de 
beurt aan de inwoners van Ermelo. Help mee !!
Ook aandacht voor een lezing van Dos Winkel van de "Sea First 
Foundation" op maandag 12 september in De Dialoog, over het 
belang van de oceanen en de gevolgen van overbevissing en afval.

Dan geeft Paul het woord aan Jos die, net als twee jaar geleden, 
de organisatie van het Open Podium in handen heeft. Hij is al enige 
tijd bezig geweest met installeren van microfoons, versterkers en 
instrumenten. Als eerste geeft hij het woord aan Peter Schrijver.
Deze Schrijver, schrijver/dichter/muzikant (en wat heeft deze man 
nog meer voor verborgen talenten) vroeg eerst een applaus voor Jos
en las daarna voor uit eigen werk “E10” (gedachten die opkwamen 
tijdens een rit op de snelweg naar Antwerpen) en het ontroerende 
 “De Timmerkist”.
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Wies koos voor een mooi sprookje van Godfried 
Bomans “De Bramenplukker”.  Op éen van de
volgende pagina’s is een verkorte versie van dit
verhaal te vinden. Wijze les:  “Kijk eens goed om 
je heen naar wat de ware rijkdom in het leven is.”
    
Vervolgens een muzikaal gedeelte. Ada speelde 
op accordeon een stuk dat zij ook speelde toen 
haar moeder overleed “Oblivion” (Vergetelheid) 
van componist Piazzolla.

Dan opnieuw een bijdrage van Peter. Omdat hij 
niet zo goed kan zingen werd het een voordracht
“Mestoverschot” en “Hoe een clou een haas vangt”
Hij kreeg regelmatig de lachers op zijn hand en de handen op elkaar 
voor applaus.

Toen een optreden van Ada en Ans. Ze speelden Gånglåt, een 
Zweeds wandellied, Gut Morgen en L’ Imparfait du Coeur, een 
lentewals. Omdat het programma was uitgelopen werd het optreden 
van Jos wat hierna gepland stond, jammergenoeg drastisch ingekort.

Na een korte pauze was er nog wel even tijd voor een drankje en/of
een gesprek en gelegenheid om te handelen, terwijl de artiesten hun 
instrumenten en apparatuur weer netjes opborgen.
De leden van de bardienst zorgden ervoor, met hulp van een paar 
behulpzame leden, dat alle tafels en stoelen weer op de juiste plek
terechtkwamen en Pinel netjes achterbleef.
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Hoe een clou een haas vangt          
Auteur : Peter Schrijver

Er zit een haasje op mijn gras, 
dat eigenlijk mijn gras niet was
maar da's van geen belang.
Of is het een konijn?
Nee, het blijkt een haas te zijn:
De oren zijn te lang.

Er komt een tweede haasje bij,
gerend vanuit de wei.
Ontmoet, bekijkt en snuffelt wat.
Eén haas blijkt hij, de ander zij
want zomaar, plots'ling vrijen zij,
of hoe noemen haasjes dat?

Ze vrijen lustig erop los
tot plotseling vanuit het bos
een derde haas verschijnt.
Het vrijend paar schuift uit elkaar
waarna hij, zonder groet aan haar, 
zeer haastiglijk verdwijnt.
'Gehaast' is zelfs een leuker woord.
Maar, waarom werd hun min
verstoord,
dat interesseert me wel
Nu komt de clou van het verhaal,
want, wat ik zag, nogal banaal,
heet: haasje-overspel.

Copyright : uitgeverij Prokofjev.  Verspreiding op welke wijze dan ook kan alleen met   
toestemming van de auteur of diens uitgeverij. 
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De Rijke Bramenplukker

Vrijwel iedere ochtend loop ik met mijn honden over de hei of door het bos. 
Dikwijls moet ik dan denken aan "De Rijke Bramenplukker" van Godfried 
Bomans. Als ik iemand vraag of hij of zij het sprookje kent, krijg ik meestal 
een ontkennend antwoord. Zo kwam ik op het idee om het sprookje voor te 
lezen op het Open Podium van 7 september.

Het verhaal van de rijke bramenplukker gaat over
een oude man die alleen in een armoedig huisje in
het bos woont.
De natuur ontroert hem iedere dag weer tot tranen
toe. De waterdruppels die ’s morgens  vroeg aan de
bladeren hangen noemt hij parels. De vogels maken
speciaal voor hem de prachtigste muziek. Het bos is
voor hem een groot kasteel met hoge gewelven en
prachtige zuilen. De lucht ervaart hij als een
bewegend mozaïek waar hij nooit genoeg van krijgt.

Als op een dag een reiziger voorbijkomt en de bramenplukker hem vertelt 
over zijn schatten, gaat de vreemdeling direct naar het dorp om te vertellen 
over de rijke man die in het bos woont. Een grote menigte gaat daarna met 
de reiziger mee terug om parels en kostbaarheden op te eisen. Groot is 
de woede en de teleurstelling als blijkt dat het niet om een echt kasteel 
en parels gaat. Het sprookje eindigt dan ook tragisch; de dorpsbewoners 
hebben de bramenplukker opgehangen aan een boom omdat ze zich 
bedrogen voelen. De volgende ochtend is er niemand meer om van het 
prachtige lied van de nachtegaal te genieten.

Mooi aan dit sprookje vind ik het gegeven dat geluk niet door bezit, maar 
door pure schoonheid kan ontstaan. En dat de waarde van iets niet per se 
hoeft te zijn wat de meerderheid daarvan vindt. Maar bovenal herken ik het 
intense genieten van de schoonheid van de natuur. De dauwdruppels ’s 
morgens op de hei zijn echt net parels ! Het voelt rijk om iedere dag weer 
van onze prachtige omgeving te mogen genieten. Ik weet dat er meer 
LETS-leden zijn die zich, net als ik, soms in de bramenplukker herkennen.
In verband met de tijd heb ik een verkorte versie van het verhaal voorgelezen 
en bovenstaande beschrijving doet natuurlijk geen recht aan de prachtige 
vertelling van Bomans. Ik vond het sprookje in het tijdschrift Grasduinen van 
januari 1987 (bij mij te leen), maar het is ook als volledige versie op internet 
te vinden.
   

        Wies van Konijnenburg
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 NIEUWE   LEDEN

      

In de afgelopen periode hebben we er weer 
diverse nieuwe leden bij gekregen. 
Een aantal leden stelt zich hier aan u voor.

PS : 
Voor een meer volledig profiel en uitgebreid aanbod : kijk op Cyclos

Annieck van den Broek-Laven

Hallo allemaal, ik ben Annieck. 
Opgegroeid in Ermelo maar de afgelopen 
10 jaar heb ik in Utrecht en Bunnik gewoond.
In die tijd ben ik getrouwd met Wietske. 
Sinds begin dit jaar wonen we in een
(grotendeels zelfvoorzienend) huisje in Horst. 
Ik ben handig met digitale media, ben gek op
dieren en ik ben graag buiten.

Wietske van den Broek-Laven

Hallo allemaal, ik ben Wietske. 
Geboren en getogen in Wijk bij Duurstede. 
Ook ik ben graag buiten en dol op dieren. 
Ik heb een grote passie voor vrijwel alle vormen
van kunst. Om van andermans werk te genieten
maar ook om zelf te creëren; muziek, tekst,
beeldend... Daarnaast hou ik ontzettend van
reizen, nieuwe plekken ontdekken en andere
culturen ontmoeten.
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 NIEUWE   LEDEN

Gerdi van den Berg

Ik ben 58 jaar, woon alleen en ben sinds 
juni dit jaar nieuw lid bij LETS Ermelo.
Mijn eerste kennismaking met LETS was 
op de barbecue in juni en die gezellige avond
heb ik al een aantal Letsers ontmoet.
Ik woon in Utrecht in een woonvereniging, 
waar iedereen elkaar kent, waar we op elkaar
betrokken zijn, leuke activiteiten met elkaar
doen en gemakkelijk gebruik kunnen maken 
van elkaars diensten.
Waarschijnlijk voelde de sfeer op de barbecue
mij daarom al snel vertrouwd.

Ik ben geboren en getogen in Ermelo, heb hier familie en ken het 
dorp nog goed. Sinds 2015 heb ik een stacaravan op camping 
De Kriemelberg op de Drieërweg 104. Ik vind het heerlijk mijn 
doordeweekse stadse, meer cultureel ingerichte leven af te wisselen 
met het leven zo midden in de natuur van de bossen in de weekends.
Nu ik zo’n groot deel van het jaar in Ermelo verblijf, wil ik me ook 
graag wat meer verbinden met het dorp en nieuwe mensen leren 
kennen. Ik stel me voor dat ik de komende tijd met voorstellen zal 
komen waarmee ik jullie uitnodig mee te genieten van mijn prachtige 
plek in het bos en terras op de camping.
Ook ben ik van plan verschillende vegetarische gerechten aan te 
bieden of plantjes uit mijn bostuin.
Ik zie er naar uit m’n weg binnen LETS te gaan vinden.
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                                    DUISTER BUITEN

             DONKERE WOLKEN

                 DWARRELENDE BLADEREN

          DANSENDE KINDEREN
 
                   DAAR IS
 
                DE HERFST !

In augustus 
zure druiven,                               
in oktober 
zoete wijn.
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 NIEUWE   LEDEN

Bert Brandenburg

Ik ben geboren en getogen in Den Haag, 
waar ik samen met mijn ex (die ik nog 
zeer regelmatig zie) vier kinderen heb
grootgebracht. Inmiddels hebben we 
ook vier kleinkinderen, waar we 
dolgelukkig mee zijn. In Den Haag stond 
ik 18 jaar voor de klas. Vervolgens 20
jaar in het Westland 
Inmiddels ben ik gepensioneerd en 
zo'n vier jaar geleden in Ermelo beland.
Gelukkig ben ik behoorlijk gezond van lijf en leden, dus veel 
stilzitten is er niet bij, hoewel ik graag boeken lees. 
Wandelen en fietsen doe ik regelmatig.
Ik ben op veel gebieden handig, dus ik kan bijvoorbeeld benaderd 
worden voor klussen als een stopcontact vervangen, lekkende kraan 
vervangen, tuindeur repareren enz.
Ik heb een prima auto met eventueel een aanhanger.
Ik rijd je met alle plezier naar plekken, die per openbaar vervoer 
of door andere omstandigheden niet bereikbaar zijn.
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LETS-LEDEN ACTIEF
  

Met hulp van Esther schuur schoongemaakt.
Een stoffige, spinnige, slakkige en gezellige
klus. 
Daar hebben wij graag wat pauwen voor over.  
Esther bedankt !!                   Hanneke & Jos

Lida heeft twee flinke klussen geklaard
bij Carla. 
* Het verplanten van een enorme plant
   naar een stukadoorsbak. 
   (Voor die plant zoekt Carla nog 
   een uiterst liefdevol nieuw tehuis)
*  Het plaatsen van een schutting
   achter de bamboe in de voortuin.
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KLEDINGBEURS

 

Het is alweer een tijdje geleden 
dat de kledingbeurs  plaatsvond,
maar eindelijk, kan ik dan bijna mijn
super leuke nieuwe handschoenen
en mijn mooie sjaal dragen die ik
daar voor een paar luttele pauwen
gekocht heb.
16 mei kwamen zes Letsleden bij mij thuis met zakken vol kleding. 
Eén man had zich aangemeld, maar dat was niet genoeg om er een 
gemengde beurs van te maken, dus waren we met alleen dames. 
Koffie en thee stonden klaar en Sonja had een heerlijke notentaart 
meegenomen. Boven had ik twee slaapkamers omgedoopt tot 
kleedkamer. De zon scheen en de tuindeur stond open: het kon 
geen mooiere dag zijn voor zo'n bijeenkomst.
Veel kleding is er niet verhandeld. In het enorme aanbod moet je maar 
net iets vinden in de juiste stijl en maat. Toch ging vrijwel iedereen wel 
met iets ‘nieuws’ naar huis. En door navraag weet ik dat minstens twee 
andere kopers nog steeds heel blij zijn met hun aankoop. Eentje ervan 
ontmoette ik laatst zelfs toevallig met mijn kledingstuk aan. 
Hoe leuk was dat !
Nel nam geen kleding mee, maar had foto’s gemaakt die zij later op 
Facebook gedeeld heeft en die een goede indruk gaven van de 
ruilbeurs. Wat mij betreft was het een geslaagde activiteit. 
Wie interesse heeft in een herhaling, mag mij natuurlijk altijd aan 
mijn jasje trekken. Of aan mijn nieuwe turquoise sjaal. Bij voldoende 
deelnemers organiseer ik het op termijn graag nog een keer.

Wies

   29



 KADO-BON-KADO

Ooit, vóór de invoering van Cyclos, maakten we 
"ouderwets" pauwen aan elkaar over met behulp 
van cheques. Zo'n papiertje functioneerde ook 
prima als kado-bon. Overmaken van pauwen doen
we nu digitaal, zonder papier, snel en gemakkelijk 
met Cyclos. Een cadeaubon past daar niet zomaar bij. 
Maar pauwen cadeau geven kan echt wel met Cyclos.

Voor leden onderling is het zelfs erg simpel: 
Neem (of maak) een leuke kaart met een passende illustratie en met 
een tekst bijvoorbeeld als volgt:
Lieve jarige,  Als kadotje voor je verjaardag maak ik ... pauwen 
over op je Cyclos-rekening. Besteed ze voor iets leuks.

Voor een niet-lid is het iets bewerkelijker:
Neem (of maak) een leuke kaart met bijvoorbeeld de tekst: 
Lieve jarige, Als kadotje voor je verjaardag mag je samen met mij 
voor jezelf iets uitzoeken op de aanbodlijsten van LETS Ermelo. 
Ik zal dan voor jou de verschuldigde pauwen overmaken.

Bij het uitzoeken op de aanbodlijsten ben je als milde gever natuurlijk 
betrokken. Het niet-lid heeft immers geen toegang tot de aanbodlijsten; 
en je wilt vast wel een beetje kunnen bijsturen om te voorkomen dat 
het niet-lid al te bescheiden is of juist een beetje te hebberig. 
Verder is het handig om contact te hebben met het lid bij wie de 
pauwen besteed gaan worden.

Wie weet waar zo'n kennismaking met LETS toe leidt.
We zijn benieuwd naar je ervaringen.

                          Lida van der Sterre
     &  Otto Volgenant
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STAMBOOMONDERZOEK

In 1678 trouwde mijn verre voorvader van vaderskant
Laurents Smokers met Maijken Segerts. Zijn eerste vrouw,
Elsken Voermans, was overleden en had hem achtergelaten
met twee jonge kinderen, Arendt (geb. 1674) en Cornelis
(geb. 1677). Met Maijken kreeg hij in 1679 één zoon,
Henderick. Laurents diende als korporaal onder de edele 
heer Van Wouw in het garnizoen te Hulst.

Hoe ik dat allemaal weet? 

Op een dag in juli kreeg ik in mijn 
mailbox een advertentie-alert van 
Annieck van den Broek, een van onze
nieuwe leden,. Zij biedt hulp aan bij het
beginnen met stamboomonderzoek. 
Op een zonnige dag zaten we samen 
in de achtertuin en ik ontdekte hoe 
leuk het is iets meer te weten te komen 
over je eigen voorvaders en –moeders.        

Oude familiefoto     
                               

Ik was al fan van het tv-programma Verborgen Verleden, maar 
dat gaat over anderen. En mijn eigen stamboom gaat over mij! 
Ik heb al van alles ontdekt. Ook dat gebeurtenissen die mijn eigen leven 
hebben bepaald, vaker voorkomen in mijn voorgeslacht. 
Zoals het jong overlijden van een ouder, het hertrouwen van de overgebleven 
ouder en – zoals dat tegenwoordig heet – samengestelde gezinnen. 
Inmiddels bevat mijn stamboom 105 personen en ik ben nog lang 
niet klaar. Een zus van mij is ook enthousiast en binnenkort gaan we samen 
een middag op speurtocht. Met dank aan LETS-lid Annieck.

P.S. Wil je ook op de hoogte blijven van het aanbod van LETS-leden, 
vink dan je advertentie-alert aan. Elders in dit nieuwsblad lees je hoe 
je dat kan doen. Lukt het niet, vraag dan assistentie aan een medelid.

       Hanneke Jongeling
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HOUDBAARHEIDSDATUM

Er bestaan veel misverstanden 
over de houdbaarheidsdatum 
van voedselproducten. Gooit u wel 
eens rijst, blik soep, fles cola of pak 
chips weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? 

Dat hoeft niet! Zulke producten kunt u veelal maanden, zelfs jaren 
na het verstrijken van die datum nog gewoon zonder risico eten.
Er zijn namelijk twee begrippen voor de houdbaarheid van 
levensmiddelen: TGT en THT.

TGT   =   Te Gebruiken Tot            THT   =   Tenminste Houdbaar Tot  

Producten met een THT-datum zijn ook ná die datum nog goed en 
veilig te gebruiken. Richtlijn voor de eetbaarheid van deze producten 
en hoe lang ze nog probleemloos geconsumeerd kinnen worden :

* rijst, thee, pasta’s : zeer lang houdbaar (jaren)
* frisdranken : zeer lang houdbaar (jaren)
* koekjes, chips : maandenlang houdbaar
* groenten/fruit in blik : zeer lang houdbaar (jaren)
* jams en zoetwaren : zeer lang houdbaar (jaren)
* soepen/conserven : zeer lang houdbaar (jaren)
* afbakbrood : enkele weken
* koffie en thee : jaar of langer
* fritessaus, ketchup e.d. : enkele maanden of langer

(voor alles geldt: mits de verpakking onaangebroken is)
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RECEPTEN

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik hier
reclame maak voor winkels & webshops, maar 
in het kader van "wees zuinig met voedsel"
wil ik jullie toch wijzen op de volgende site :
http://weckenonline.eu/recepten

Claudia Kuyken & Gerrit Lavrijsen vertellen op deze site over hun  
bedrijf, dat is ontstaan als gevolg van een uit de hand gelopen hobby, 
namelijk het conserveren van voedsel op allerlei manieren.
In het beginstadium voornamelijk inmaken en wecken. 
Je vind er niet alleen veel informatie over inmaken en wecken,
maar andere manieren om voedsel te bewaren, bijvoorbeeld 
drogen en fermenteren van voedsel.
Verder heel veel lekkere recepten, met daarbij steeds een 
overzichtelijk stappenplan. Smullen !
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VRAAG & AANBOD

Hanneke de Heij : 

Heerlijke jams uit eigen tuin !!
Om het zomergevoel ook in de winter 
vast te houden, geniet dan van mijn jam.
Gemaakt met halfvolle geleisuiker 
dus niet echt zoet maar fris. 
Heerlijk voor op brood, in de yoghurt of smoothie...
De volgende jams heb ik te koop : Bramen of  Blauwe Bessen & Bramen.
Voor beide geldt, kleine pot ½  Pauw, grote pot 1 Pauw.
Bel of mail mij (zie ledenlijst) dan breng ik het aan huis.  

Lucie Hopman

Elektrische Kookplaat BAMA 502 - Nieuw  
1 kookzone (gietijzer) diameter 18,5 cm
op keukenblad of tafel te plaatsen
Nieuwprijs is € 24,95  
voor 7 Pauwen.

Voor u gelezen :  op Facebook   

Gefeliciteerd Ermelo! Van Ruilen komt lachen. Moeder Aarde pinkt 
een traantje weg van vreugde. Weer een stad waar mensen haar 
begrijpen.                                                           Hans van de Glind

Gezien op de website van LETS-collega's in Amsterdam 
(www.noppes.nl): de 'Noppes nullijn'.
“Bij een LETS is de som van de saldi van alle leden altijd 0. 
Het gaat dus niet zozeer om je saldo, maar veel meer om het aantal 
transacties dat je doet. Hoe meer leden en hoe meer handel, des te 
groter (en warmer) ons cirkeltje. De som van de saldo's is altijd nul - 
maar die van de leden en hun transacties zeker niet !”
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Eerstvolgende LETS-cafés :                           

woensdag    6 december 2017

LETS-cafés in 2018 :

donderdag 11 januari  
woensdag    7 maart 
donderdag   3 mei    (Algemene Ledenvergadering)
vrijdag        15 juni           (Jaarlijkse barbecue)
woensdag    5 september 
donderdag 25 oktober 
woensdag  12 december 

Locatie LETS-cafés  :                 
Pinel, Raadhuisplein 8, Ermelo           
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur 
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____________________

Ons principe: iedereen heeft een talent.
LETS biedt mogelijkheden om datgene te doen 
wat je leuk vindt en waar je goed in bent 
en anderen voor jou te laten doen waar zij goed in zijn! 
Met LETS vind je weer een leuke bestemming voor overbodige spullen. 
En met LETS maak je deel uit van een netwerk van mensen op wie 
je terug kunt vallen voor hulp en advies.

Kom eens langs op een LETS-café om kennis te maken!

Heb je dit boekje uit?
gooi het dan niet bij het oud papier

maar laat het achter in een buurthuis
of een andere ontmoetingsruimte.


