
     NIEUWSBLAD   

     JAARGANG 12   Nr.1 

     MAART  2018

    LETS – RUILKRING ERMELO

                                           VOOR ELKAAR



         INHOUD
     

Van de bestuurstafel   6      
 

LETS-leden actief     8                           
                            

Van de redactie   9

LETS-café oktober 2017                  10                           
  

Ermelose Natuurwerkdag                13         

LETS-café december  14

LETS-leden actief  16

LETS-café januari 2018  17

LETS-leden actief  18

Vroege lenteverschijnselen                                      20

           LETS-leden actief  21   

LETS-leden en hobby’s       22 

Recept                      24

W.W.W.--Weetjes             25

Voor u gelezen              26

W.W.W.-Weetjes    30

Data volgende LETS-cafés                                       31 

2



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 12  nummer 1,  maart 2018

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.

Redactieadres : ansbreeman@hotmail.com

Drukkerij:  Careander "De Wissel" Harderwijk
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BESTUUR EN ORGANISATIE

Het bestuur

Voorzitter    :  Paul Salverda              
Secretaris    :  Hanneke Jongeling      
Penningmeester                  :  Otto Volgenant              
Algemene bestuurstaken    :  Lida van der Sterre      
Algemene bestuurstaken     :  Isabelle  Lagerweij       

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)

  www.facebook.com/L  etsermelo  
  (openbare Facebookpagina )

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

                                                         

Beste LETS-leden,

Jullie hebben onlangs in groten getale gehoor
gegeven aan de oproep van de enthousiaste 
commissieleden (Peter, Hanneke en Carla) 
om de enquête in te vullen.
Onlangs mailde het bestuur jullie al wat wij met de uitkomsten 
zullen gaan doen. Hieronder een korte samenvatting.

Uit de enquête kwam gelukkig naar voren dat jullie onderstreepten 
dat de LETS staat voor het ruilen van producten en diensten met 
een lokale basis, en dat sociale contacten belangrijk zijn. 
Wat ook naar voren kwam, was dat het belangrijk is dat leden actief 
zijn in die handel en dat het bestuur dat actief mag bevorderen. 
Dat hebben wij afgelopen tijd ook gedaan en zullen wij blijven doen. 

Leden die minder actief zijn, of ver in de min of plus staan, zullen we 
benaderen en hulp aan bieden. Ook zullen wij leden stimuleren om 
actiever te zijn via acties op de LETS-avonden (zoals "de hoge hoed"). 
We zullen het gebruik van Cyclos en mail blijven stimuleren.
Daartoe zullen we op de LETS-avonden regelmatig aandacht/uitleg 
geven over de werking van Cyclos. 
Het bestuur heeft liever een kleiner aantal actieve leden, dan veel 
“slapende” leden. Afgelopen tijd heeft het nabellen dan ook geleid 
tot het opzeggen van diverse minder actieve leden.

Aanwas is altijd welkom. Het bestuur maakt op diverse manieren al 
reclame. Mond op mond reclame werkt echter het beste en daarvoor 
hebben wij jullie hard nodig. Een folder is niet wat wij voorstaan. 
Via de beschikbare visitekaartjes wordt iedereen uitgenodigd reclame
te maken voor de LETS. Wij zullen ze op de LETS-avonden uitdelen. 
De nieuwsgierigheid zal hen naar onze mooie website lokken en 
hopelijk naar een kennismaking op onze LETS-avonden, waar wij 
hen zullen opvangen en eventueel nabellen. Dus zegt het voort ! 
Ook zullen wij stukjes blijven sturen naar de huis aan huisbladen 
en in de zomer zullen we weer op de Ermelose Jaarmarkt staan.
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Het blijkt lastig voor nieuwe leden de eerste periode door te komen. 
Het beeld blijft dat minstand niet fijn is terwijl dit voor het LETS-principe
niet erg is. Het LETS-principe zal het bestuur blijvend uitdragen. 
Wij zullen nieuwe leden beter begeleiden bij de start o.a. door het 
toekennen van een buddy. Ook hebben ex-leden ons duidelijk gemaakt
dat we helderder moeten zijn in de kostenstructuur (pauwen en euro’s).

Het aantrekken van jonger bloed is al jaren aandachtspunt. 
Waar jongeren minder tijd hebben, en mogelijk ook sociaal minder 
aansluiting hebben, is toetreden tot de LETS en langer lid blijven 
vaak moeizaam. Een vicieuze cirkel: het kost tijd (en pauwen) om 
in de LETS te groeien en mensen te leren kennen. Maar mensen 
leren kennen levert meestal handel en dus pauwen op.

De ervaring leert dat reageren op een vraag van een lid via mail 
vaak voor nieuwe leden de introductie is tot actiever worden. 
Dus deze weg willen wij blijven stimuleren.
Als je iets te vragen hebt, stel je vraag dan niet aan steeds dezelfde 
persoon. Verbreed je netwerk en stel die vraag eens (via een email)
aan alle 55 leden en laat je verrassen. Daarbij zou het fijn zijn als de 
vraagsteller ook via mail laat weten hoe het is opgelost. 
Mail is in deze nog de weg, niet Cyclos.

Kortom: wij zijn erg verheugd over de uitslag van deze enquête 
en zullen bovenstaande acties blijvend najagen voor bloeiende 
handel, actieve en sociale leden. Er is veel mogelijk bij LETS Ermelo 
en eigen initiatieven worden zeker gewaardeerd. Onderneem !  
Zet het hem op, mail en bel ! En wie weet wat voor moois er ontstaat. 
Heb je hulp nodig, aarzel niet, neem contact op met het bestuur.

En als afsluiting het motto van de drie musketiers:
“Eén voor allen, allen voor één !”
Laten we er met elkaar een blijvend mooie vereniging van maken.

Het bestuur van de LETS Ruilkring Ermelo VOOR ELKAAR
Namens hen, Paul Salverda, voorzitter.
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LETS-leden actief

     
     Workshop Vogeltaarten 

      Al langere tijd maakt Sophie taarten en 
      biedt die, met succes, aan bij de LETS. 
      Geen zoete taarten, geen hartige taarten, 
      maar vogeltaarten. 
      Vrolijke, kleurige creaties gemaakt van 
      o.a. vet en zaden, op houten plankjes, 
      die in de tuin heel gezellig staan en 
      waar de vogels graag van eten.

Op verzoek van Bernadette organiseerde Sophie op 26 januari een 
workshop. Daarbij gingen we in plaats van taarten bakken, smelten 
en gieten. De koelkast was bijna te klein, de tijd bijna te kort, 
het frituurvet vloog erdoorheen, maar het is gelukt ! 
Met een groepje van vijf hebben we een gezellige creatieve middag 
gehad met hele verschillende maar allemaal mooie resultaten.  

     De werkstukken varieerden van kleine
     gevulde walnoten- en vogel-petit-fours 
     tot een dienblad vol dennenappels en 
     een tulband in het midden. 
     De foto’s spreken voor zich. 
     Bedankt Sophie ! 
     Je hebt er veel werk en rommel van 
     gehad. Wat lief dat je ook voor ons 
     nog iets lekkers te snoepen op tafel       
     had gezet. 
    
     Volgende winter herhaling ?

                   Wies
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VAN DE REDACTIE

Als ik dit schrijf is het nog erg koud, maar de
krokussen steken hun gekleurde kopjes al 
boven de grond. Het voorjaar komt er aan !
Hopelijk zet het mooie lenteweer door en 
kunnen we daar komende van tijd genieten.  

Voor u ligt de eerste uitgave van dit jaar. 
Voor de redactie erg motiverend om te zien dat het 
nieuwsblad door veel leden wordt gelezen en gewaardeerd 
(zoals blijkt uit de enquête). 
Overigens is op de website ook een digitale versie te bekijken.

Eind vorig heeft Wilma haar lidmaatschap van LETS te beëindigd. 
Ik wil haar op deze plaats nogmaals bedanken voor de prettige 
samenwerking en haar actieve inbreng in de redactie. 
Ik ga die samenwerking zeker missen.

Bijgevolg ben ik op zoek naar een nieuw redactielid.
Heb je interesse of wil je eerst meer informatie, 
neem dan even contact op.

Alle inzenders van kopij worden hartelijk bedankt voor hun 
bijdrage(n). Leuk om te lezen welke activiteiten zoal 
worden ondernomen. Misschien brengt één van die artikelen 
je op een idee en komen hier nieuwe activiteiten uit voort.

Ik wens jullie veel leesplezier !

                          Ans Breeeman
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LETS-CAFÉ   25 oktober   2017

Er waren deze avond 22 leden aanwezig en 
twee aspirant-leden kwamen eens kijken. 
Op de bar een glutenvrije citroen-cake en een
heerlijke chocolade-aardbeientaart van Isabelle. 

Paul heette iedereen welkom. Hij vestigde nog even de aandacht 
op de vernieuwde website en de nieuwe Facebookpagina. 
Daarna ging een lijst rond waarop leden konden aangeven of zij 
bezwaar hebben (of niet) om met foto in de publiciteit te belanden. 

    
    Op initiatief van Paul werd er vanavond
    opnieuw ge-speed-date om elkaar beter 
    te leren kennen en de onderlinge handel 
    te bevorderen. Vorige keer zaten we in
    kleine groepjes, deze keer zaten we 
    met twee personen tegenover elkaar. 
    Na drie minuten ging de bel en schoof 
    iedereen door voor een volgend gesprek.

Daarna kreeg Rein het woord. Hij bedankte voor de vele blijken 
van medeleven die hij ontving (onder meer van veel LETS-leden) 
na het overlijden van zijn dochter Bethine. 

    Een nieuwe editie van ons Nieuwsblad werd  
     uitgedeeld met daarin deze keer een enquête.
     

     Peter sprak namens de enquête-commissie
     (Peter, Carla en Hanneke). Hij bedankte Otto
     voor het corrigeren van de lijsten en vroeg de 
     leden om de lijst op korte termijn in te vullen 
     en in te leveren op aangegeven adressen. 
     Daarna kreeg Carla van Peter een gouden pauw 
     voor het vouwen van alle enquêtes en ze in de
     nieuwsbladen te stoppen.
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Han vertelde over "de nacht van de nacht” die in de schaapskooi 
gaat plaatsvinden. Han zal er zelf bij zijn voor het NMP (Natuur- 
en Milieu Platform Ermelo) en aandacht besteden aan LED lampen 
en energiebesparing. Otto en Marian willen er naartoe maar zoeken 
vervoer. Dit werd opgelost door een aanbod van Anneke en Carla.

Nog meer activiteiten in de regio : 
De Duurzame Huizen Route. In november
stellen huiseigenaren weer hun huis open, om
anderen te laten zien hoe zij dat \duurzamer
hebben gemaakt. Meer informatie op
www.duurzamehuizenroute.nl/ermelo 

Ook aandacht voor de “natuurwerkdag”. 
In november zullen 1000 eikenboompjes geplant gaan worden, 
waarvoor nog planters worden gevraagd. (zie ook pagina 13)
Meer informatie op de webpagina van de Gemeente Ermelo.

Anneke kwam met een nieuwe barlijst voor 2017. 
Hierop kunnen bardames/heren zich aanmelden.

Daarna begon het speed daten. Drie minuten bleek wel erg kort,
daarom werd er na het daten nog lang en geanimeerd nagepraat.

Ook werd er weer gehandeld. Op het biljart lagen diverse artikelen,
jams en groentes uitgestald.

Het was een gezellige en nuttige avond.
Wilma 
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In opperbeste stemming vonden vele leuke gesprekken plaats.
Paul moest streng zijn, want het bleek moeilijk om zo’n gesprek 
al na drie minuten af te breken.
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Tweede Ermelose Natuurwerkdag succesvol

Elke eerste zaterdag van november 
vindt de Natuurwerkdag plaats. 
Vrijwilligers, jong en oud kunnen die 
dag werken aan het behoud en herstel 
van natuur en landschap. 
Afhankelijk van de streek en locatie zijn 
er verschillende werkzaamheden. 
De meeste activiteiten bestaan uit
kleinschalig onderhoudswerk: zoals
schoonmaken van poelen en paden,
snoeien, zagen, hooien, het knotten van
wilgen, snoeien van fruitbomen en het verwijderen van riet. 
Ook kinderen zijn welkom op de Natuurwerkdagen. Daarvoor worden 
op verschillende locaties speciale kinderactiviteiten georganiseerd.

    Ermelo deed dit jaar voor de tweede
    keer mee op 4 november. Werd er 
    vorig jaar voornamelijk jong opschot
    verwijderd om het heidelandschap 
    van het Speulderveld te herstellen, 
    dit jaar gaan er juist boompjes geplant
    worden.
    

Onder een strak blauwe lucht werden door zo’n dertig mensen 
duizend eikenboompjes geplant op het Leuvenumse Veld, 
met als doel de deels al aanwezige houtwal te versterken.
Zo’n houtwal is landschappelijk en ecologisch van bijzondere 
betekenis omdat het een grote verscheidenheid aan planten- 
en diersoorten herbergt. 
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ETS 
    bijeenkomst 6 december 2017

 et pakjesavond nog vers in ons achterhoofd,
 was ons een bijzondere bijeenkomst beloofd. 

e gingen lootjes trekken, maar niet voor pakjes.
Er was een lootje voor het maken van gebakjes.

 en lootje voor messen slijpen en een soeptraktatie, 
 een etentje, een rondleiding, hulp bij kerstdecoratie.

 at was het leuk om zo een dienst te krijgen !
 Om van het plezier van geven nog te zwijgen.

 oor de lootjes doe je nu weer eens een ander ding,
 met andere mensen buiten je vaste kring.

 ophie had heerlijke cupcakes gemaakt.
 Ook de cake van Isabelle heeft heerlijk gesmaakt.

 nneke en Hanneke de H. schonken koffie en thee
  Paul nam als bestuurslid ieder door de avond mee.

aast de geslaagde Sinterklaasactiviteit,
was er ook ruimte voor enige formaliteit.

 oor wie niet op de avond is geweest:
 hierna wat belangrijke zaken; zorg dat je het leest !

                
14               



Paul opende deze avond met een hartelijk welkom aan 
alle aanwezigen. Met 28 leden een volle zaal deze keer.
De pr-commissie verricht goed werk. Er verschijnen regelmatig 
berichten in de krant, op de website en op Facebook.
Daarbij worden ook foto’s geplaatst van de bijeenkomsten.
Paul vroeg de leden die niet met foto in de publiciteit willen 
belanden om dit aan het bestuur te melden.
Vanavond ging daartoe een lijst rond. 

Wilma nam vanavond afscheid van LETS. 
Ze stopt met haar lidmaatschap en 
beëindigt daarmee ook haar medewerking 
als redactie-lid. Ze werd met een aardigheidje
bedankt voor haar inzet ! Ans doet voorlopig
even alleen de redactie het krantje.

   Anneke maakte naamkettingen, 
   die de naamstickers gaan vervangen 
   tijdens de bijeenkomsten. 
   Er is mee ingestemd dat ieder hiervoor
   een halve Pauw zal betalen aan Anneke. 
   De helft daarvan zal Anneke overmaken 
   naar het Jerry van Zandwijk Fonds.

Leden die al lang niet meer hebben gehandeld zullen actief
worden benaderd door het bestuur (o.a. om te voorkomen 
dat hun Pauwenschuld oploopt door contributie).

       Wies 
                 

Wist je dat je de op de website van de Vogelbescherming live 
in vogelnesten kunt kijken? Van 1 maart tot 1 juli kun je het mee
beleven, van het allereerste ei tot het uitvliegen van de jongen.
Kijjk eens op : Vogelbescherming.nl - Beleef de lente
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LETS-LEDEN ACTIEF

De klus is geklaard !!

*  62 X    namen opgeschreven
*  62 X    gelamineerd 
*  62 X    uitgeknipt
* 124 X   gaatjes gemaakt
*  62 X    halskoordjes  gehaakt

Spijt?  

Nee hoor, ik heb het met plezier gedaan!! 
Maar........ de uitspraak dat doe ik even, daar moet ik van af. 
Want ik was er wel een tijdje zoet mee !
Op de beide ledenavonden heb ik gevraagd of ik daar een halve
pauw ( 0,5 ) voor mocht rekenen. En als iedereen betaald heeft 
dan zou ik de helft schenken aan het Jerry van Zandwijkfonds.
Daar heb ik veel positieve reacties op gekregen.
Daarom zou ik iedereen willen vragen, stort die halve pauw op 
mijn rekening, dan kan ik alles afrekenen aan het Jerry van 
Zandwijk Fonds.

Hartelijk dank, 

Anneke Klok
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LETS-CAFÉ   11 januari 2018

Het nieuwe LETS-jaar werd gestart met een gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst.

Namens het bestuur heette Isabelle iedereen welkom 
en wenste ze iedereen een goed Nieuwjaar.
De avond stond in het teken van ontmoeting en gezelligheid. 
De muziek van Jos zorgde daarbij voor een  extra goede sfeer.
    

Diverse leden spanden zich in en
zorgden voor heerlijke hapjes voor 
bij de borrel.  Smullen !!

Peter vroeg aandacht voor de
enquête. Binnenkort zullen we de
uitslag van de enquête per mail
ontvangen en dan gaat het bestuur
ermee aan het werk.

De naamkettingen van Anneke doen goed dienst.
Ze moet nog wel even aan flink de slag, want nog niet 
voor iedereen is al een exemplaar gereed.  

      Sonja heeft haar lidmaatschap 
      opgezegd omdat zij gaat verhuizen
      naar Wassenaar.
      Vanavond namen we afscheid van
      haar. Op initiatief van Wies werd 
      een boekje samengesteld 
      (á la LETS Nieuwsblad) met foto's,
      herinneringen en goede wensen.
      Sonja was blij verrast. 

De avond verliep in een leuke ontspannen sfeer.
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LETS-LEDEN ACTIEF

  

Op 22 december vierde mijn dochter Amber haar 11e verjaardag. 
Zo'n laatste verjaardag op de basisschool, leek het mij leuk om 
de meiden te laten disco-zwemmen in Harderwijk. 
Aangezien ik geen 8 meisjes in één auto kwijt kan, stuurde ik een mail 
aan de LETS-leden, met de vraag wie ze zou kunnen brengen of halen.
Uit de diverse reacties heb ik toen gekozen voor twee verschillende 
leden. Ada kon de meisjes naar het zwembad brengen, Lucie kon ze 
weer ophalen en thuis brengen. Het was die avond behoorlijk mistig, 
maar dat gaf gelukkig geen grote problemen. 
Het feestje was een succes, dankzij de inzet van Ada en Lucie die 
iedereen veilig op plaats van bestemming hebben gebracht !  
Nogmaals bedankt daarvoor.
De meiden vonden deze manier van diensten ruilen best interessant. 
En ook wel spannend, omdat ze de persoon die kwam niet kenden. 
Voor mij was het een uitkomst. 

        Sophie 

                       

    

            "Ook voor de gezelligste 
            hondenuitlaatservice moet 
            je natuurlijk bij de LETS zijn. 
            Of niet, Kwintus ? " 
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Hoe blij kun je worden 
van iets gewoons…..

Mijn moeder had veel kwaliteiten, maar als 
er één ding was dat ze niet kon en waar ze 
een vreselijke hekel aan had, was dat
"het huishouden". 
En zo kwam het dat ik als meisje al ramen 
stond te lappen: “omdat jij dat zo goed kunt”. 
Dat laatste was natuurlijk helemaal niet waar,
maar wel genoeg stimulans om mij aan het werk te krijgen. 
Eenmaal volwassen ben ik ook niet kritisch als het op huishoudelijk 
werk aan komt. Mijn niet-brandschone-maar-toch-schoner-dan-vieze 
ramen voelden daarom nooit als een probleem.

Maar nu heb ik letterlijk en figuurlijk het licht gezien !
Een paar maanden geleden vroeg ik Ada of zij mijn bovenramen 
wilde lappen, vooral aan de voorkant van het huis. 
Het contrast met de overdreven spiegelende ruiten van mijn 
perfectionistische buren werd toch wel erg groot. 
Ik had wat Pauwen te besteden en dit leek mij een nuttig doel.
Ada kwam niet alleen met een paar handige handen, maar 
ook met de telescooptrekker-ook-voor-beneden-tip, de gouden 
theedoek-tip en de St. Marc-tip (voor ruiten geweldig spul, dat 
beter werkt dan spiritus of glasreiniger). 
Die laatste tip had zij overigens weer van een ander LETS-lid. 
Weg met de spiritus, de spons en de zeem. Omdat ik langer ben dan 
Ada, heb ik uiteindelijk toch nog veel zelf gedaan, maar zo samen 
werken was erg gezellig. Het leek wel of ik een privéles geboekt had.
Sinds die tijd heb ik iedere keer glimmende ramen, waar ik 
zelf ook helemaal van ga glimmen. Eindelijk, na bijna een 
halve eeuw, weet ik hoe ik ramen moet zemen !

Bedankt Ada, je hebt me heel blij gemaakt. 
Nooit gedacht dat zó iets zoveel voldoening kon geven.

Wies ‘Kraak-Dobbelsteen’

     19



VROEGE LENTE-VERSCHIJNSELEN  

In de nacht van 24 op 25 januari is bij de schaapskudde van Ermelo 
het eerste lammetje geboren. “Moederschaap en zoon maken het 
goed”, volgens herderin Marion Derks. Nu de geboortegolf begonnen 
is, betekent dat een drukke tijd voor Marion Derks en haar helpers. 
Er wordt gewerkt in ploegendienst en ‘s nachts wordt  er gewaakt tot 
alle lammetjes geboren zijn. 
Moederschapen met lammetjes worden apart in kraamhokjes gezet. 
Er worden zo’n 200 lammetjes verwacht bij de 175 drachtige schapen.

Lammetjesdag
Op zaterdag 24 maart is er de
jaarlijkse lammetjesdag van 10-16
uur. Dan is de schaapskooi open
en kunnen de dieren van dichtbij
bekeken worden. 
Ook zijn er dan demonstraties
schapendrijven, tal van kinder-
activiteiten, een draaimolentje enz. 
De schaapskooi en het bezoekerscentrum staan aan de Postweg, 
alleen bereikbaar via de Drieërweg tussen Ermelo en Speuld.  
Meer informatie op www.schapedrift.nl

Vogels tellen

Op 27 en 28 januari kon men meedoen 
aan de Nationale Tuinvogeltelling. 
Vorig jaar stond de huismus met voorsprong op 
nummer 1 van meest getelde tuinvogels. En dit jaar ?
De Nationale Tuinvogeltelling wordt al sinds 2003 georganiseerd. 
Tuinvogels tellen is zinvol en leuk om te doen. Het levert een mooie
momentopname van de aantallen vogels die in de Nederlandse tuinen 
verblijven. In combinatie met de resultaten van andere jaren levert dit 
een beeld van de ontwikkelingen in tuingebruik door vogels.

Misschien een idee om volgend jaar mee te  doen ?
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LETS-LEDEN ACTIEF

Op zaterdag 28 oktober zou "de nacht van de nacht” plaatsvinden.
Otto en Marian wilden daar graag naar toe en zochten vervoer. 
Ik heb me daarvoor aangemeld en ik heb Marian met haar 
kleinkinderen een lift gegeven naar de Schaapskooi. 
Rijdend over een stikdonkere Drieërweg, stond er gelukkig een 
vrijwilliger aan te geven waar we zijn moesten. Het was druk en dat 
hield in dat we een eindje van de schaapskooi konden parkeren. 
Ik ben stik nachtblind, dus met Marianne als blindengeleidehond 
naar de kooi gelopen (en terug). Het was leuk en heel interessant. 
Er werden spannende verhalen verteld. We werden geïnformeerd 
over de natuur, geschminkt en nog veel meer. Voor mij was juist de 
informatie over de sterrenhemel heel leerzaam. Na een leerzame, 
gezellige avond heb ik Marianne en kinderen weer veilig bij Otto 
afgeleverd.

                Carla

                 Schaapskooi Ermelo

De Nacht van de Nacht is een evenement van de Natuur- en 
Milieufederaties om aandacht te vragen voor de gevolgen van 
lichtvervuiling. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de 
14e keer georganiseerd op zaterdag 27 oktober 2018. 
Voor meer informatie zie : https://www.nachtvandenacht.nl

     21



FOLKSESSIE

Een folksessie is een informeel samenspel van muzikanten, zangers 
en zangeressen. Iedereen die een instrument bespeelt of zingt kan 
meedoen. Deelnemers zitten rond de "stamtafel" en zetten om beurten 
een lied in. Eenvoudig of moeilijker, alleen of samen, alles is mogelijk. 
Ook is het leuk om naar elkaar te luisteren. 
Folk wordt bij deze sessies muzikaal vertaald in de breedste zin van  
het woord. Dus zowel folkmuziek uit Ierland als uit bijvoorbeeld Amerika, 
Frankrijk, Syrië, Turkije en Marokko kan aan bod komen

Elke tweede zondag van de even maanden in Het Wapen van Ermelo. 
De middag begint om 14.00 uur en duurt tot circa 17.00 uur. 
De entree is gratis en aanmelden hoeft ook niet. 

     Je haar laten knippen 
     voor pauwen? Ook dat
        kan bij LETS Ermelo !
     Even bellen met Marian ! 
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LETS-leden en hobby’s

De redactie vroeg ons om eens iets te schrijven
over je hobby. Zoals jullie weten is muziek is mijn
grote hobby en dit stuk gaat over een onderdeel
van mijn hobby, de folksessies. Bij die sessies
gaat het er om, net als bij de LETS, om samen
iets doen en er samen van genieten.  

      

Saamhorigheid
Wat kan zo’n woord, misschien een beetje ouderwets, nog oproepen?

Met enige regelmaat laat de deur een moment de winterse kou toe. 
Langzaam druppelt men binnen en wordt het drukker. Om me heen 
zitten zo’n tien muziekcollega’s. De extroverte man met de banjo, de 
prachtige vrouw met de gouden stem, het bescheiden meisje met de 
dwarsfluit, de kerel die we in het dagelijks leven kennen als een ruwe, 
wat ongenaakbare hork, maar nu aan tafel met een percussiegeval 
en een steeds bredere glimlach naarmate de middag loopt. En de 
onverwachte bezoeker, letterlijk van ver, met zijn eigen verhaal, 
vertaald in emoties die wij niet van huis uit kennen. 
Hoe goed kunnen we het met elkaar hebben!!
Met elkaar betekent ook de mensen die met een warm hart voor 
muziek en een verhaal rondom ons aanwezig zijn, gewapend met 
een goed glas en vaak een goede stem. Folk is de stem van het 
grenzeloze gevoel, van beleving van zaken, vaak onuitgesproken, 
maar die wel verpakt kunnen worden in muziek. Enorme vreugde, 
grote liefde, diepe weemoed, eenzaamheid, joi de vivre in extreme 
uiting, kortom alles heeft en krijgt zijn plaats in de ruimste diversiteit. 
En zo moet het ook. Zodra muziek statisch en voorspelbaar wordt 
begint het te sterven. Dan verwordt het tot een door en door gekend 
truckje. Uitgemolken tot op het bot. Dus laat de verrassing maar de 
boventoon blijven voeren. Samen beleven, samen luisteren, samen 
horen wat we elkaar te vertellen hebben, saamhorig ! 
De folksessie is er de plaats voor!   
                                                                     Jos Jongeling

       23



    RECEPT 

Venkelsoep met peer    Voor 2 personen

Bereidingstijd ca. 40 min 

Ingredienten :
1 grote venkelknol 
1 eetlepel olijfolie 
1 ui, in ringen 
1 fijngesneden teentje knoflook, 
1 peer (zonder klokhuis) in stukjes
500 ml groentebouillon 

Bereiding : 
Snijd de onderkant en bovenkant van de venkel af. 
Snijd de venkelknol doormidden en snijd er dan met een scherp 
mes vier heel dunne plakjes van. Dek deze af en zet ze weg om 
ze straks te gebruiken als garnering. Snijd de rest van de venkel fijn.
Verwarm de olijfolie in een grote pan en fruit de ui en knoflook; 
Voeg de fijngesneden venkel toe en schenk er 3 eetlepels bouillon 
bij als de groente uitdroogt. 
Doe de peer en de rest van de bouillon erbij en breng aan de kook. 
Laat 40 minuten zachtjes koken, tot de venkel heerlijk zacht is.
Schep de groente en peer in een blender met een deel van het 
kooknat en pureer tot je een gladde soep hebt. 
Voeg dan kooknat toe, tot je de gewenste dikte hebt bereikt.
Schep de soep in kommen, leg de dunne plakjes venkel erop en 
besprenkel met wat olijfolie. 

         Mmmmm…
         Een heerlijk romig soepje….
         ondersteunend voor je lever 
         en ideaal tijdens een detox 

         Aurélia
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W.W.W.-Weetjes

Genoeg.nl

"Genoeg" is een onafhankelijk tijdschrift en
internetplatform voor iedereen die meer wil doen met minder. 

Elk nummer van het kwartaalblad bestaat uit vier delen : 

Gelukkig met genoeg : Weinig bezitten, uit noodzaak of keuze, 
kan heel rijk voelen. Lees de inspirerende verhalen.
Genoeg voor iedereen : Hoeveel is genoeg? Over eerlijk delen in 
de overvloed en voldoende overhouden voor de generatie na ons.
Geld genoeg : Kritisch kiezen en vrolijk besparen.
Over de grote economie en het kleine huishoudboekje.
Praktisch genoeg :  We doppen onze eigen boontjes en we maken 
dingen lekker zelf. Origineel, goedkoop, en vaak beter voor het milieu.
Een gids voor huis en tuin.

Leren Nee zeggen
zonder je schuldig te voelen

is niets anders dan
op een respectvolle manier
zorg dragen voor jezelf !
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VOOR U GELEZEN 

In oktober vond de Internationale Repair Café Week plaats. Wereldwijd 
waren er in die week bijeenkomsten die draaiden om samen repareren.      

Op 18 oktober 2017 is het acht jaar geleden dat Martine Postma het 
allereerste Repair Café organiseerde. Op die dag kwamen tientallen 
buurtbewoners met hun kapotte spullen naar een theater in Amsterdam. 
Intussen zijn er meer dan 1.300 Repair Cafés in 33 landen, verspreid over 
zes continenten. 

Voor reparatie- tips  kijk eens op :  
https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/repareren/
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Het is onderzocht: repareren heeft zin !
Gelezen op :  https://www.zootjegeregeld.nl/repareren-heeft-zin/

Van alle producten die naar een Repair Café worden gebracht, wordt 
65 procent met succes gerepareerd. Dat blijkt uit de reparatiemonitor 
2017 van Stichting Repair Café International en Natuur & Milieu, met 
gegevens over meer dan 2300 reparaties.

Elektrische apparaten
Zelfs de meeste elektrische apparaten werden met succes 
gerepareerd, terwijl maar liefst driekwart van de Nederlanders 
een kapot apparaat weggooit en vervangt door een nieuw exemplaar. 

Meest gerepareerde producten
Van de 10 meest gebrachte producten zijn alleen printers en laptops 
moeilijk te fiksen (met een slagingspercentage van minder dan 50%). 
Meest voorkomende producten bij de Repair Cafés: fietsen, koffie-
apparaten, stofzuigers, broeken, lampen, strijkijzers, laptops, 
waterkokers, naaimachines en printers.

Goed onderhoud belangrijk
Vaak vonden reparateurs vuil of stof in apparaten. Na een grondige 
schoonmaak-/onderhoudsbeurt werkte het apparaat vaak weer. 
Met name bij waterkokers en koffieapparaten en bij printers en 
stofzuigers blijkt goed onderhoud belangrijk. Meer info over het 
onderzoek vind je op de website van stichting Repair Café 
International. De reparatiemonitor toont aan dat het zin heeft 
om je spullen, óók je kapotte apparaten, te (laten) repareren. 
Dat scheelt waardevolle grondstoffen en geld. 

Op genoemde site ook informatie over onder meer : 
- wat wil jij kwijt? Praat mee over afval en grondstoffen
- 6 fabels over afval scheiden 
- 6x hippe recycle spullen
- de reis van het drinkpak
- de zin en onzin van plastic afval scheiden
- de lekkerste gerechten van je kerst- of diner-leftovers
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NMP vraagt college aan te sluiten bij Statiegeldalliantie
Gelezen op : Ermelo van Nu.nl  – Nieuws dat je pakt

ERMELO - Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo
heeft bij het college van burgemeester en wethouders 
en de raad van de gemeente Ermelo het verzoek gedaan
om als gemeente  aan te sluiten bij deze Statiegeld-
alliantie. Inmiddels heeft het College  op 13 februari 
hiermee ingestemd.

Zwerfafval is ook lokaal al jarenlang een bron van ergernis. 
Een van de problemen is volgens het NMP het niet heffen van 
statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes. Dit wordt bevestigd in het 
rapport:"'Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes".
De Statiegeld-alliantie startte eind vorig jaar met 21 Vlaamse en 
Nederlandse partners. Na twee weken was het meer dan verdubbeld 
en zes weken na de start staat de teller op 101 partners. Daar komen nog 
iedere dag aanmeldingen bij. Ook de Consumentenbond, de grootste 
consumentenorganisatie van Nederland, is lid geworden van de 
Statiegeld-alliantie. Ook vrouwenbewegingen, afvalbedrijven en diverse 
andere bedrijven hebben hun handtekening gezet.

Verkiezingen : Het initiatief gaat uit van Recycling Netwerk Benelux (RNB). 
Die organisatie hoopt dat er nog voor de gemeenteraads-verkiezingen op 
21 maart meer gemeenten zich aansluiten. 
Op 15 maart is er een overleg in Tweede Kamer over onder meer een 
onderzoek naar statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Het Centraal Bureau 
Levensmiddelen, de branchevereniging van supermarkten, is tegen 
uitbreiding van statiegeld. Uitbreiding zou teveel kosten. Volgens 
woordvoerder Tom Zoete van RNB is dit niet zo. Volgens hem krijgen 
in Noorwegen winkeliers overigens een vergoeding voor inname van 
de flessen. Die kosten worden betaald uit materiaalopbrengst, statiegeld 
dat niet geclaimd wordt en een bijdrage van drankproducenten.

Schoon Belonen
Overigens was Ermelo een van de eerste gemeenten die meedeed 
aan het project Schoon Belonen waarbij organisaties een vergoeding 
ontvangen voor de inzamelingsopbrengst. 
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Zo'n 16 verenigingen en stichtingen doen momenteel mee aan dit project.  
Stichting NMP Ermelo is van menig dat, om statiegeld op kleine flesjes en 
blikjes te realiseren, een zo breed mogelijk draagvlak noodzakelijk is. De 
stichting ziet in deze actie een duidelijk signaal tot landelijke afstemming. 
Samen kan men dan een vuist maken tegen de levensmiddelenindustrie 
die het statiegeldsysteem niet wil uitbreiden, maar juist wil afschaffen.

=====================

In een Tv-uitzending van Radar op 10 februari werd ook aandacht 
geschonken aan dit onderwerp. Op de site : https://radar.avrotros.nl  
kun je een uitgebreid artikel lezen en/of de hele uitzending terugzien.

Als je klikt op : Deel je mening! 
Kun je steun betuigen aan de actie 
"  Steun de statiegeldoproep  "  

Statiegeld op flesjes en blikjes: 
oproep aan de politiek

Statiegeld heffen op kleine plastic flesjes en drankblikjes kan de 
hoeveelheid zwerfafval terugdringen. 
80 % van ruim 40.000 panelleden staat positief tegenover deze 
uitbreiding van het statiegeldsysteem, 
blijkt uit onderzoek van Radar. De bereidwilligheid om de flesjes en blikjes 
daadwerkelijk terug te brengen ligt nog hoger: bij 10 cent statiegeld zou 
86% meedoen, bij 25 cent loopt dat op tot 91%.
De politiek is nog verdeeld over het onderwerp. De meeste partijen zijn voor, 
de VVD is tegen, en CDA en D66 hebben nog geen standpunt ingenomen. 
Op 15 maart wordt het voorstel besproken in de Tweede Kamer. 
Wil jij de twijfelende partijen een duwtje in de rug geven? 
Omdat jij vindt dat een statiegeldsysteem het zwerfafval kan verminderen, 
of juist omdat je het geen goede oplossing vindt.
Geef je mening, dan geven we jouw stem door aan de politiek !
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W.W.W.-Weetjes

Zuinig met tante Dora  – besparen, leven, genieten

De website www.dora-besparen.nl  of  Zuinig met tante Dora 
bestaat sinds maart 2014.  Kijk ook op  Koken met tante Dora

Wie zijn de mensen achter Zuinig met tante Dora?
Sorry, tante Dora doet niet zelf mee met de website. Maar in alles 
is haar invloed voelbaar. Tante Dora is een ervaringsdeskundige. 
Als jonge huisvrouw in de jaren vijftig had ze de zorg voor een stel 
kinderen en een echtgenoot. Haar man overleed op jonge leeftijd. 
Financieel was het vaak krap. Zo leerde onze tante zuinig leven. 
Maar zonder haar goede humeur en haar levensvreugde te verliezen!
Tante Dora geniet al lang van haar pensioen, en laat het praten over 
spaarzaam leven graag over aan anderen. Zoals aan ons, haar neven. 

Bijna alle neven van Dora leveren een
bijdrage aan Zuinig met tante Dora, maar
er zijn twee hoofdneven: Neef Groen (Paul
Hoftijzer) heet zo, omdat hij veel weet over
planten en natuur, en over eten uit de natuur.
Hij heeft ook een eigen weblog  
http://www.nederlands-dis.nl  
Op deze site staan dagelijks nieuwe recepten, en artikelen over de 
traditionele keuken, van vroeger en nu, van stamppot tot streekgerecht.
Neef M (Martin Pieterse) heet zo, omdat zijn voornaam begint met 
een M. Hij is van huis uit schrijver, journalist en kunsthistoricus.

Zij zijn er trots op, dat ze haar inspiratie verder mogen geven aan 
de volgende generatie. Want iedereen kan het: besparen, leven én 
genieten. De neven weten hoe dat moet, uit eigen ervaring, en door 
het goede voorbeeld van  tante Dora. Daarom bestaat deze website: 
om mensen de moed te geven om meer te doen met minder. 
Omdat het zonde is om je goeie geld te verspillen. 
Tante Dora laat zien dat het anders kan.
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LETS-cafés in 2018 :

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 je
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.


