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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 15  nummer 1,  februari 2021

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  :  Sophie van Manen       
Secretaris  :  Ans Breeman
Penningmeester                :  Jannie Uit de Bosch          
Algemene bestuurstaken    :  Isabelle Lagerweij       
Algemene bestuurstaken  :  Otto Volgenant

Ledenadministratie :   Ans
Public relations :   Ans                       
Pauwenadministratie :   Marian                              
Cyclosbeheer                   :   Marian                       
Jerry van Zandwijk Fonds                   :   Otto    
Bevordering dienstverlening & handel    :   Ans
Website :   Bernadette
Facebook :   Ada

E-mail :
Voor algemene informatie    : info@letsermelo.nl
Voor rechtstreeks contact met bestuur : bestuur@letsemelo.nl
  
Website  :     www.letsermelo.nl
Facebook :   w  w  w.facebook.com/groups/LETS  Ermelo  
                      (besloten groep)

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

Contributie :  € 7,50 + 8 pauwen per jaar. 
De 8 pauwen zullen automatisch worden afgeboekt in Cyclos. 
De  € 7,50  dient overgemaakt te worden op rekening 
NL63TRIO0197643582 ten name van LETS Ermelo. 
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VAN DE REDACTIE

Terugkijkend op 2020 was dit zeker anders dan andere jaren 
vanwege COVID 19. Een bewogen jaar waarin veel is gebeurd 
met hoogte- en dieptepunten. 
Voor veel mensen was het een zwaar jaar. Er zijn mensen ernstig 
ziek geworden en overleden. Sommige mensen verloren hun baan.  
Het cement van onze samenleving is toch het menselijk
contact, aanraking en verbinding. Dat ontbreekt in deze tijd. 
We moesten mondkapjes dragen en 1½ meter afstand houden.
Veel voorzieningen werden gesloten. Ook verpleeghuizen, 
wooncentra en gezinshuizen ging op slot. Familiebijeenkomsten 
en andere zaken die het leven mooi maken konden niet doorgaan.

Voor sommigen bracht het ook iets goeds. Er moest pas op 
de plaats gemaakt worden. Men werd aan het denken gezet 
en andere keuzes moesten gemaakt worden.

Tegelijkertijd kwamen er door het hele land 
ook hartverwarmende initiatieven. In oktober 
werd een campagne gestart waarin we 
“aandacht voor elkaar” hebben. Ook Ermelo 
deed mee aan deze landelijke campagne. 
Dorpsdichter Sarah Scholts gaf met haar gedicht 
het startsein van de campagne in Ermelo.

Op 14 december ging Nederland opnieuw in een lockdown. 
Sinterklaas en Kerst zagen er ook anders uit dan andere jaren 
omdat besmettingen terug gedrongen moesten worden. 
Ook het nieuwe jaar zijn we anders dan anders ingegaan.  
Zo was er een vuurwerkverbod, omdat door het corona virus 
de werkdruk nog groter zou worden in de ziekenhuizen en 
bij de hulpverleners. 
De kerkklokken zouden in Ermelo het nieuwe jaar moeten inluiden. 
Kerkklokken hebben, naast het oproepen voor kerkdiensten, van 
oudsher de functie om de bevolking ergens op te attenderen. 
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Veel bijeenkomsten konden niet doorgaan, ook bij LETS niet.
Er werden andere manieren gezocht om elkaar  toch weer te 
spreken, op afstand of via Skype en beeldbellen. 
Wat tegenwoordig gelukkig een mogelijkheid is.

Er werd gezocht naar andere manieren om met elkaar in contact 
te blijven. Dit gebeurde onder meer door te wandelen, elkaar te 
spreken via Zoom en er werd samen aan 2 verhalen geschreven. 

Wij wensen van harte dat iedereen veilig en gezond blijft en dat 
we elkaar ergens volgend jaar weer kunnen ontmoeten op een
LETS-bijeenkomst. Alle goeds gewenst voor 2021. 

    

Verlichting

Hoop is de wind
die wieken laat draaien       
zo gaat het al eeuwen     
en de Molenaer ben jij.      De redactie Ans & Wilma

Hoop is de klank
van klokken die luiden
geen vuurwerk wel aandacht
bemoedigend nabij.

Hoop is verlichting
die Ermelo toekomt
van ‘t Weitje tot het Centrum
en de kerktoren daarbij.

Hoop is het anker
waarnemend aanwezig
met rotsvast vertrouwen
want de toekomst zijn wij.

Dorpsdichter Sarah Scholts
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   CREATIEF 

Er is al een lockdown en een avondklok en 
nu raken we ook nog ingesneeuwd. 
Misschien wel een goed moment om eens 
lekker creatief aan de slag te gaan. 

De eenzame sok. Iedereen kent dit bizarre
mysterie. Waar zijn ze gebleven ? 
Je zou bijna denken dat de wasmachine ze 
opeet tijdens de was. Ach, we liggen er niet langer wakker van. 
We maken er de schattigste sokpoppen van!

Wat heb je nodig ?
Je kunt eigenlijk van alles gebruiken wat je 
in huis vindt. Laat je creativiteit de vrije loop!

  

Sokken
Schaar - naald & draad
Borduurgaren - 
Pijpenragers
Allerlei lintjes en band
Zelfklevende wiebeloogjes
Knopen – wol -  vilt – enz.

       
        

Wil je meer informatie ?  Kijk eens op 
nl.wikihow.com/Een-sokpop-maken

Daar vind je niet alleen hoe je sokpoppen
kunt maken, maar ook poppen maken van
allerlei bekertjes, vingerpoppetjes en nog
veel meer knutsels,
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  LETS-LEDEN

In de afgelopen periode hebben we  
weer een nieuw lid kunnen verwelkomen : 
Daniëlla, van harte welkom !

(Voor profiel en aanbod : kijk op Cyclos)

Hallo beste LETS-ers,
   
Mijn naam is Daniëlla Klaassen. 
Ik ben getrouwd en moeder van 
twee kinderen (18 en 12). 
Ik ben werkzaam als huishoudelijk
medewerkster bij Zorgvilla “In de Luwte”
en ik werk als pgb’er.
Ik heb nog geen advertenties geplaatst 
maar ik zal wel reageren op jullie 
advertenties als ik zou kunnen helpen. 
Ik steek altijd graag de handen uit de mouwen, 
maar omdat ik ook werk moet het geen haast-klus zijn. 

Mijn eerste actie was het helpen ophangen van een lamp 
en ik heb ook meegedaan aan de superleuke  kaart-actie
in december.

Wie weet zien we elkaar.....    Blijf gezond allemaal ! 
Groetjes Daniëlla 
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  PADDESTOELEN WEDSTRIJD

De paddestoelenwedstrijd in oktober was een experiment.
Ook nieuw was het idee van een prijzenpot, om eens op 
een andere manier  pauwen te kunnen verdienen.
Bedoeld om in deze soms eenzame corona tijd toch iets leuks 
met elkaar en VOOR ELKAAR  te doen.
We ontvingen veel mooie foto’s. Blijkbaar hebben we binnen 
de LETS fantastische fotografen.

Met overweldigende meerderheid, 
heeft Aurélia gewonnen. Haar foto is
vrijwel unaniem door alle stemmers
gekozen vanwege de mooie lichtval. 
Gefeliciteerd Aurélia !  Je hebt eeuwige
roem verdiend als “ De beste LETS
paddenstoelenfotograaf Herfst 2020”.

De uitgeloofde 10 Pauwen werden aan je overgemaakt uit de 
PauwenPrijzenPot. Met dank aan de sponsors. 

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

REBUS 

(DE OPLOSSING VIND JE OP PAGINA  35)
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 PLANTEN- EN STEKJES BEURS

Op 10 juni stond een bijeenkomst 
gepland. Helaas konden we elkaar 
niet ontmoeten en moesten we het
programma aanpassen in de hoop 
dat het volgend jaar wel weer gewoon
fysiek kan. Daarom werden de leden
uitgenodigd om deel te nemen aan 
een digitale plantjesmarkt. 
Vraag of aanbod kon je zoals altijd via 
de mail versturen, maar Sophie maakte
ook een speciale WhatsApp-groep aan. 

Het idee was dat via WhatsApp de foto's en contacten net iets 
makkelijker te leggen zouden zijn voor dit doel. Op 10 juni kon je 
de hele dag foto's plaatsen om planten (kruiden, stekjes, kamer- 
of tuinplanten) aan te bieden voor pauwen of om te ruilen. 
Daarna kon je direct op de foto's reageren en afspraken maken.

   Door de 12 deelnemers werd driftig geappt.
   Diverse kamerplanten vetplanten, hang- 
   en klimplanten, cactussen, vijgen en diverse
   tuinplanten, als kruiden, frambozen, tomaten,
   prei en boerenkool ruilden zo van eigenaar.

Het ging om een eenmalige actie
rondom de plantjes. 
Maar het bleek een groot succes.
Vanuit de leden kwam daarom 
de vraag om dit in de toekomst 
nog eens te herhalen. Misschien
opnieuw met plantjes, maar het
zou ook kunnen met boeken,
puzzels, of andere zaken. 
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STEKKEN VAN KAMERPLANTEN

Maak van je woonkamer een mini-orangerie met veel planten.
Grote bladeren of juist hele fijne sprietjes, vetplanten en exotische 
planten. Hoe tof is het om zelf te stekken? Stekken is makkelijker 
dan je denkt en leuk om mee aan de slag te gaan. Zodra jouw 
favoriete plant een jong takje/uitloper heeft knip je deze af. Zet dit 
takje in een glaasje water zodat de wortels flink kunnen groeien. 
Óf kies ervoor om het stekje gelijk in de aarde te zetten. Dat werkt 
het beste bij vetplanten en cactussen. Als het plantje groot genoeg
is kun je hem in een grotere pot overplanten.
De perfecte stekmethode verschilt per plantje.

Deze planten kun je makkelijk stekken :

Stekken van de Graslelie
De stek krijg je door een jong plantje, die aan de
stengel van de plant groeit, af te knippen. Zet dit
kleine plantje op water. Als het plantje genoeg
wortels heeft kun je hem overplanten in aarde.

  Stekken van “kindje op moeders schoot”
  Snijd een volwassen blad inclusief het kindje
  dat boven het blad zit af met ongeveer 2 cm
  steel. Plant de stek diep in het potje met
  vochtige aarde en doe er een plastic zakje
  overheen. Als het plantje gaat groeien kun je
  hem verplanten naar een grotere pot.

Stekken van de bladcactus
De stek krijg je door met een scherp mes 
op het smalste deel van een lid een stukje 
van ongeveer 10cm af te snijden. Laat de 
stek vier dagen drogen en zet hem dan 
rechtop in een potje met droge cactusgrond.  
Geef ze weinig water.
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Stekken van een Chinees lantaarnplantje.
Dat kan op 2 manieren. Eerst moet je een 
te lang geworden stengel afknippen. Deze 
kun je in vochtige potgrond zetten of in een 
glas water. In de potgrond plant is het belangrijk
dat je de grond vochtig houdt, maar niet te nat. 
Hij gaat dan vanzelf wortelen. In het glas met 
water zal hij ook wortels ontwikkelen. 
Dit gebeurt net onder de oksel van het blad. Nadat de stengel een 
paar worteltjes heeft gekregen kun je hem in de aarde planten. Ook 
dan is het belangrijk dat je de grond goed vochtig houdt maar niet te 
nat. Hier houden ook volwassen lantaarnplantjes van. 

Starten met stekken?   Met deze tips is het een makkie

We zitten vast niet werkeloos achter de begonia’s, maar zijn wel 
meer thuis. Een goed moment om aan het stekken te slaan. 
Mama Botanica staat je met raad en daad bij.

Vijf stektips

Tip 1 : Heeft een plant een stam en takken ?  
           Snijd een tak af en zet die in water tot er wortels aan groeien.
Tip 2 : Heb je een vetplant ? 
           Leg een blaadje op constant vochtige grond 
           en er groeit een nieuwe plant.
Tip 3 : Lange hangplanten ? 
           Meestal kun je het onderste stuk afknippen 
           en zo weer in de grond zetten.
Tip 4 : Heb je een plant waar veel bladeren rechtstreeks 
           uit de grond lijken te komen ? Vaak kun je de wortelkluit 
           van deze plant in tweeën scheuren.
Tip 5 : Weet je het even niet meer ? 
           Op internet is  veel informatie te vinden;
           Of : haal een boek in huis !
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“Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes”

Op 8 maart 2021 (op internationale vrouwendag)  verschijnt 
“Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes” met 100 verhalen 
van bijzondere Nederlandse vrouwen van toen en nu: 
van Anouk tot Mata Hari en van Audrey Hepburn tot Khadija Arib. 
De verhalen worden geschreven door een collectief van auteurs.

Wie kent ze niet? Kinderboeken over prinsen en
prinsessen met “happy endings”. Assepoester
en  Sneeuwwitje zijn niet altijd even dapper en
slim in hun avonturen. Ook de stiefmoeders in
de verhalen worden niet altijd positief
neergezet. Wat al deze rollen gemeen hebben
is dat het vrouwen zijn. Juist voor jonge meisjes
is het belangrijk om die stereotypes te
doorbreken en hen te voeden met beelden en
verhalen die anders zijn. 

Het boek “Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes” voorziet in die 
verhalen. Echte verhalen over rolmodellen die tegen de stroom 
in gaan, hun eigen pad kiezen, durven zijn wie ze willen zijn; die 
essentieel zijn in het doorbreken van traditionele, stereotypen 
over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen en (jonge) 
kinderen inspireren om groots te dromen. 

Op 8 maart 2021 is het internationale vrouwendag.
Dit jaar is het  thema “Invloed met Impact”. Op welke manier 
kunnen vrouwen op een positieve manier invloed uitoefenen 
op de maatschappelijke onderwerpen en discussies ?
Meer weten ? Kijk op : www.internationale-vrouwendag.nl
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  Zoom, zoom, zoom, 
  Zoom try-out  - Ada

Afgelopen donderdag, 17 september,
heb ik voor het eerst gezoomd !!!.

In eerste instantie dacht ik dat het best wel moeilijk zou zijn. 
Ik zou op een link moeten klikken die Sophie aan iedereen had 
toegestuurd had, maar er stond ook ergens dat het programma 
geïnstalleerd zou moeten zijn. 
Dus ging ik zoeken met Google en vond een aantal mogelijkheden, 
die ik zou kunnen aanklikken. Maar dat was achteraf niet nodig. 

Het aanklikken van de link (die Sophie per mail toestuurde) 
was voldoende. Om 19.55 u linkte ik in, en ja hoor, even later 
verscheen Sophie, daarna  Ans, Jannie en Paul. 
Bij degene, die aan het woord is, gaat een geel balkje branden, 
en je kunt daar ook een geluids-icoontje aanklikken of uitzetten.

Het was super gezellig om iedereen te zien en te horen. 
   
   Het was net alsof je bij elkaar in de
   huiskamer op visite was. Je moest 
  wel alvast een kop thee of koffie klaar 
   hebben staan, maar daarna hebben we
   zowat 1½ tot 2 uur met elkaar gekletst
   over van alles en nog wat. 

Het is een zeer gemakkelijke en leuke manier om met elkaar 
contact te maken en ik heb zelfs het gevoel, dat ik nu met vijf 
mensen tegelijkertijd meer contact heb gehad, als wanneer ik 
daadwerkelijk bij Pinel tussen twee mensen in zou zitten. 
We konden ook gemakkelijk iets aanbieden of een dienst vragen, 
dus voor mij helemaal OK !!! 
Niet voor altijd, maar zeker een goede oplossing voor contact erbij.
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  GRAFHEUVELS

Veel Ermeloërs kennen de grafheuvels wel, van hun wandelingen 
over de hei of van fietstochten.  
Deze heuveltjes dateren uit de periode 2800 - 600 voor Christus.
De begrafeniscultuur in deze tijd bracht met zich mee dat mensen 
in heuvels werden begraven, of dat hun as in een urn werd bijgezet 
in een heuvel. In sommige grafheuvels zijn ook grafgiften gevonden.

Eind vorig jaar is een onderzoek afgerond in het project 
“Erfgoed Gezocht” met behulp van honderden vrijwilligers. 
Daaruit zijn ongeveer 1.500 plekken naar voren gekomen waar 
mogelijk grafheuvels kunnen liggen. Ze liggen verspreid over de 
hele Veluwe. Van Epe tot Arnhem, van Apeldoorn tot Harderwijk. 

Wat de hunebedden zijn voor Drenthe, zouden grafheuvels kunnen
worden voor de Veluwe. Er vindt momenteel serieus overleg 
plaats om een grafheuvelcentrum te gaan opstarten. 
Zo’n grafheuvelcentrum zou een belangrijke rol kunnen spelen als 
educatief centrum voor scholen en ook als toeristische trekpleister.

Over een plek wordt al nagedacht. Mogelijkheden zijn: 
de landgoederen Schovenhorst en Groevenbeek, maar het 
infocentrum van Staatsbosbeheer in Nunspeet is ook een optie.
Voor ons dus afwachten waar het grafheuvelmuseum gaat komen.

Wil je meer informatie ? Googel dan eens naar :
Inspiratie voor een grafheuvelcentrum – erfgoed Gelderland
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  WANDELEN OP DE HEI

Zondag 20 september 2020 was een heerlijke, zonnige dag. 
Het bestuur van de LETS had de leden uitgenodigd om met 
elkaar te wandelen en bij te praten. We hadden elkaar immers 
al maanden niet gezien,vanwege corona. 
Aan het einde van de Steynlaan, bij de parkeerplaats werd 
afgesproken. We waren met zijn zessen en hebben heel 
geanimeerd kletsend het grootste gedeelte van de hei gezien.
Halverwege hebben we even gewisseld van medeloper.

Wat mij betreft een geslaagde middag, lekker bewogen in de 
buitenlucht, en lekker gepraat. Zeker voor herhaling vatbaar!

Groetjes Ada

“Hij die werkt met zijn handen is een arbeider.

Hij die werkt met zijn handen en hoofd is een ambachtsman.

Hij die werkt met zijn handen, hoofd en hart is een kunstenaar."
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  VERHUIZEN IN CORONA-TIJD

Ik wist al ongeveer 1,5 jaar dat ik zou moeten verhuizen. 
Hoe en wanneer bleef alleen lang onduidelijk. Wel wist ik dat ik hulp 
nodig zou hebben bij de verhuizing. Om die reden was ik alvast 
pauwen gaan ‘sparen’ om uit te kunnen geven wanneer nodig. 
Verhuizen is een stressvolle gebeurtenis, zeker wanneer dit niet je 
eigen keuze is. Wat ik niet had kunnen bedenken is dat ik zou 
moeten verhuizen tijdens een Corona crisis en gedeeltelijke 
lockdown. Hierdoor heb ik mijn plannen moeten aanpassen 
en gebruik gemaakt van een verhuisbedrijf.

Toch bleven er nog genoeg klussen over die 
ik kon uitbesteden aan mijn mede LETS-ers,
naast de hulp van een paar vrienden en 
familieleden. Ik wil deze LETS-ers hierbij
nogmaals bedanken voor hun hulp. 
Het begon met drie maaltijden op de eerste
dagen van klussen. Broccoli stamppot van
Otto en Marian, groentesoep van Carla en 
een pasta gerecht van Ada. Zo had ik geen
zorgen over het koken van maaltijden en 
het smaakte heerlijk. 

Isabelle hielp met de schoonmaak van de
keuken in het nieuwe huis. Dat was geen overbodige luxe. 
Later heeft ze samen met mij een IKEA keuken eiland in elkaar gezet.
Samen was het zo gebeurd. Heel blij met het resultaat.
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    Daarna heb ik Rein gevraagd om mee te
    kijken naar de elektra. Ik kreeg eenvoudige  
    stopcontact in de meterkast en in de
    woonkamer. Fatsoenlijk licht in de kelderkast
    (in plaats van aan een elastiekje) en ook op
    zolder is het één en ander voorbereid voor 
    de komst van twee  dakkapellen.

Tussendoor heb ik nog even om
plantenadvies gevraagd aan Ans, 
die mij moest teleurstellen.
Ze vertelde dat mijn tuin toch echt 
vol zat met zevenblad en geen wilde
aardbeien….

Met de geleende aanhanger van Bert, 
zijn Jannie en ik naar de stort gereden. 
Later hebben Jannie en ik nog twee
badkamerkasten opgehaald. 
Jammer genoeg zijn daar geen foto’s van,
want dat was ook wel een beleving.

Natuurlijk moest het oude huis ook nog schoon opgeleverd worden. 
Dus heeft Ada zich op de keuken gestort, terwijl ik boven aan de 
gang ging met mijn moeder. 

Na plaatsing van de dakkapellen heeft Paul mij 2x geholpen 
met het plaatsen van muurtjes om op zolder 2 kamers te creëren. 
Uiteraard konden wij samen dat ook niet zonder hulp, maar zo samen
werken, waarbij Paul en ik de eenvoudige schroef-boor-zaag klussen 
deden en mijn voormalige schoonvader het denkwerk en de grove 
uitwerking, maakte dat er toch vrij snel een hele stevige tussenmuur 
stond. Klussen op 1,5 meter afstand is niet echt goed mogelijk, 
maar we hebben aardig om elkaar heen gedanst in die periode.
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Later is Paul nog een keer terug gekomen omdat ik het even 
niet meer zag zitten met de voorwand. 
De vermoeidheid begon ook enigszins zijn tol te eisen. 
En werkelijk niets is recht op die zolder… Bovendien wilde ik heel 
graag de kamer voor mijn dochter af hebben, zodat zij niet nog 
langer in de rommel hoefde te slapen en haar eigen plekje zou 
hebben. De drie weken in de zomer dat zij bij haar vader was, 
hebben we keihard doorgewerkt om dat
mogelijk te maken.

Ondertussen hebben Francisca en Ada
heel wat uurtjes achter de naaimachine
doorgebracht om gordijnen te naaien 
voor verschillende kamers. 
Dat geeft al zoveel huiselijkheid.

Inmiddels is dit huis ons thuis. 
De kinderen zeggen regelmatig hoe fijn ze het hier vinden 
en dat ze het oude huis helemaal niet meer zo missen. 
De meiden zijn bevriend geraakt met de kinderen van de nieuwe 
bewoners van ons oude huis en hebben daar zelfs al een paar 
keer gelogeerd. Voor mij is een bezoekje nog te vroeg, maar ik 
kan oprecht zeggen dat ik me hier helemaal thuis voel en blij ben 
met hoe we het getroffen hebben met dit huis en in deze straat.

Bedankt allemaal !!    Sophie
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 LETS LEDEN ACTIEF

Het contact als groep op afstand is weliswaar wat minder, 
maar toch werd er voldoende onderling gehandeld.
Om inspiratie op te doen, hierbij een kleine opsomming : 
massages, hondenuitlaat, boodschappen doen, autovervoer,
hulp met elektriciteit, autovervoer, computerhulp, muziek verzorgd,
huishoudelijke klussen, taarten gebakken, maaltijden verzorgd, 
snoeiwerk, terrassen geschoond, paden geëffend en haar geknipt.
Er werd groente geleverd: sla, bieten, rabarber, aardperen, tomaten 
en walnoten. En er werden spullen verhandeld: w.o. puzzels, 
telefoonhoesje, white board, rugtas, schilderijtjes en boortjes. 

Geweldig om te zien dat er nog steeds gehandeld werd en ook
dat er spontaan allerlei creatieve en alternatieve ideeën kwamen 
vanuit de leden.

Om te beginnen Miep, die hulp aanbood bij 
de uitbraak van corona direct hulp aanbood. 
Als je de deur niet uit kon, bood zij aan om 
je boodschappen te doen. Voor mensen die
negatief in de pauwen staan zelfs gratis.
Verder maakte ze wasbare mondkapjes 
(aan te schaffen voor pauwen).

Ada had ook een mooi klusje : 
Gordijnen korter gemaakt !
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  PRETORIUS PARK

Op zaterdag 19 september werd, met
enige vertraging vanwege corona, het
Pretorius Park feestelijk geopend.
Wethouder Leo Van der Velden heeft
de opening verricht. Wat tot voor kort 
het meest versteende deel van Ermelo
was, is veranderd een groene long. 
Het is een multifunctioneel park geworden voor zowel jong als oud.
 

  Er is een lang traject aan vooraf
  gegaan; 3 jaar van voorbereiding
  door een actieve werkgroep van
  buurtbewoners, waar ook twee 
  leden van onze LETS actief bij
  betrokken waren.
  (Wendy en Isabelle) 

Wethouder Van de Velde sprak zijn waardering uit naar de buurt. 
"Hier is sprake van een prachtige co-creatie. 
Buurtbewoners hebben samen met de gemeente, team wijkservice 
en het Leefbaarheidsteam iets moois neergezet." 
Een project, waar veel doelgroepen, scholen, buurtbewoners, 
jong en oud  gebruik van kunnen gaan maken.  
Hij maakte ook bekend dat dit project genomineerd 
is voor de Groene Pauw Award !  
Een project om trots op te zijn !

Zeker is ook dat het park meer 
saamhorigheid heeft gebracht In 
de wijk. juist in coronatijd bleek 
het een verbindende factor. 
Mensen kwamen met gereedschap 
en staken de handen uit de mouwen. 
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Dankzij inzet van de bewoners was het
mogelijk om met een relatief klein budget
een groen park in te richten. Er is vooral
gebruik gemaakt van bestaande
materialen. Speeltoestellen kwamen 
uit de gemeentelijke opslag en werden
opgeknapt. Er is een waterpomp geplaatst
met een houten uitstroom-voorziening,
gemaakt van een oude boom. 

     Er zijn looppaden en er is 
     een  jeu-de-boules baan.
     Picknicktafels zorgen voor 
     een fijne ontmoetingsplek. 
     Ook is er een moestuin, die 
     wordt onderhouden door   
     bewoners.

Tijdens de droge periode hebben de buurtbewoners een extra 
inspanning geleverd door in de maand mei het kiemende gras 
en de jonge beplanting van water te voorzien.

Het Pretorius Park wordt
gekenmerkt door : 
Ontmoeting, Spelen, Moestuin,   
Duurzaamheid, Elementen water,
lucht en aarde, Groenbeleving en
Educatie daarbij Saamhorigheid 
en Verantwoordelijkheid over 
je eigen  woonomgeving.
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 EEN MAIL STUREN HELPT  !!

Leden die graag wat actiever willen zijn met diensten
verlenen wordt vaak aangeraden om een mail te sturen.
Maak gerust reclame voor jezelf  ! 
Laat weten wat je te bieden hebt ! Dat helpt echt  !!

Lees hieronder het verhaal van Rein :

In het najaar werd het minder met mijn elektro-klussen 
en in de groentetuin was weinig te doen. Ik kreeg dus 
meer tijd. Maar ik wil het nog niet  rustig krijgen, 
maar juist lekker druk. Ik heb er gelukkig nog de 
gezondheid en de energie voor. 
Omdat ik het ook leuk vind om met hout te werken 
heb ik ons tuinhuisje ingericht als houtwerkplaats(je). 
Kacheltje er in; nog net bereikbaar voor WiFi 
zodat ik tijdens het werk muziek kon luisteren. 
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En toen bedacht ik een plan ! 
Begin november stuurde ik een mail naar alle LETS-leden 
waarin ik aangaf wat ik zoal te bieden had.
En dat hielp ! Ik kreeg in totaal 12 reacties. 

De volgende  klusjes heb ik hieraan te danken: 
Ik heb een partij planken opgehaald met een 
LETS-lid die geen rijbewijs heeft; 
elektriciteit aangelegd op een zolder; 
lamp boven een wastafel aangesloten; 
verlichting op slaapkamer gerepareerd 
en dimmer aangesloten; 
een buitenlamp opgehangen en aangesloten; 
aansluitpunt voor kerstverlichting in de tuin gemaakt;  
een lamp op zonne-energie geplaatst  
buiten een stopcontact aangelegd voor aansluiting 
van kerstverlichting; een sensorlamp in een tuin vervangen;
Verlichting poppenhuis geprobeerd te repareren (helaas niet gelukt);
en een egelhuisje met voederveranda gemaakt. 

Verder heb ik een groter werkblad voor
op een tafeltje geregeld. 

En een tuinstoel gemaakt met
bijpassend tafeltje. gemaakt
 
Bij de meeste klussen ook nog 
een lekker kopje koffie met..... 
En met de mooie bijwerking, dat ik weer heel wat, 
voor mij nog onbekende LETS-leden, heb leren kennen.
Ik hoop in 2021 weer vele klusjes te mogen doen.
(liefst zonder mondkapje en 1,5 M afstand houden) 

Intussen heb ik ook nog 2 eekhoornhuisjes gemaakt.
Toen Anneke Klok dat hoorde zei ze meteen: 
“Die mag je voor mij ook wel maken.”
Mooi, dus ook in 2021 al weer wat te doen.            Rein

   

                             25



   

Beste LETS leden

Steeds meer leden vinden de weg naar Cyclos om daar hun 
diensten aan te bieden. Om advertenties te zoeken, of om te zien 
of er nieuwe advertenties zijn, moet je helaas steeds inloggen. 
Maar er is ook een andere manier. Je krijgt dan bij elke nieuw 
geplaatste advertentie/dienst een mailtje. Handig toch? 
Helaas kan dat niet centraal ingesteld worden, maar moet iedere 
gebruiker dat zelf doen. Hieronder de weg hoe je dat moet doen.

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

Maak nu de koppeling met je eigen persoonlijke e-mail:
- Klik op Persoonlijk op de horizontale blauwe menubalk 
- 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 evt. andere opties)
- Klik op Opslaan
  (NB het kan zijn dat dit allemaal al goed staat)

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 de beschrijving en de foto niet in de mail. 
( NB, misschien komt deze mail in je spam box.)
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Heb jij al advertenties geplaatst in Cyclos, 
wat jij zoal aan diensten aanbiedt? 
Niet alle leden hebben al advertenties hebben
ingesteld. Wil je dat dan nog even doen?

Advertenties instellen , zo doe je dat:
1. Log in in Cyclos
2. Klik op Startpagina op de horizontale
    blauwe menubalk boven in beeld                 
3. Klik op het tegeltje “Plaats advertentie”
    (rechts)
4. 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 om aanbod van 
    een dienst, of om iets uit te lenen. 
    Wanneer je een vraag hebt dien je die via de e-mail te sturen 
    aan alle leden uit de ledenlijst en niet in Cyclos in te vullen. 
5. Voeg nu een afbeelding toe als je die hebt
    (niet verplicht maar werkt wel beter !). 
    Daarvoor gebruik je een afbeelding of foto.  
    (Je kunt bijvoorbeeld een plaatje zeken via Google afbeeldingen .
     Dat moet je dan eerst downloaden als bestand naar je PC, 
     bijvoorbeeld naar de map “mijn  afbeeldingen”)
6  Klik op opslaan. Klaar!
7. Voeg nu een volgende advertentie toe

           Nog vragen? 
                    Bel of mail mij  
                            Paul Salverda
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RECEPT -  Courgette spread 

Gezond broodbeleg, ook lekker op een toastje bij de borrel. 
Serveer de spread in een schaaltje en garneer met wat peterselie.

Ingrediënten         Bereiding
1 courgette         Snijd de courgette in kleine stukjes 
1 teentje knoflook         en de knoflook en peterselie grof. 
2 eetlepels olijfolie         Doe de courgette, knoflook en peterselie
peterselie         samen met de olijfolie en een beetje
limoensap           limoensap in de keukenmachine.
peper        Voeg naar smaak peper en zeezout toe. 
Zeezout         Mix het geheel tot een gladde spread.

Courgettes zijn gezond. 
Ze bevatten weinig calorieën en zijn
rijk aan vezels. Vezels zijn essentieel
voor een goede stoelgang en een
gezonde darmfora. (niet schillen, 
de schil bevat de meeste vezels.) 

Courgette bevat antioxidanten, is een bron van vitamine A, B en C, 
plus rijk aan mineralen,zoals ijzer, fosfor, zink en kalium, mangaan, 
magnesium. Het is een alkalische groente (goed voor je botten,want 
het zorgt ervoor dat je botten meer calcium ter beschikking krijgen) 
Courgettes zijn koolhydraat- en calorie-arm en zijn daarom erg 
populair in bepaalde diëten.

Courgettes worden vaak gebruikt om te grillen. (Met een kaasschaaf 
dunne plakken snijden en deze zonder of met olijfolie besprenkeld op
de grill leggen) Daarnaast kun je courgette-spaghetti maken, populair
ter vervanging van koolhydraat-rijke deegwaren. Je kunt courgette 
ook in blokjes snijden en door een salade verwerken, of door een 
smoothie. Verder kun je er taart, cake en brood van bakken.   
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 LETS LEDEN ACTIEF

Jannie hielp Sophie bij de verhuizing. Sophie huurde haar tijd in, 
plus haar auto met trekhaak en samen gingen ze naar de grof 
vuilstort. Hieronder vertelt Jannie wat ze zoal nog meer deed : 

“Sophie maakte nieuwe vogeltaarten. 
Ik kocht er een paar.
Wat zien die er leuk uit, werkelijk om op te eten.
Ik deed er één cadeau aan een verhuisde kennis,
één aan een buurvrouw waar ik allerlei planten 
van had gekregen en één aan een zieke vriendin
die even een hart onder de riem nodig had.
Alle ontvangers reageerden enthousiast, 
ze vonden het alle drie een plaatje om te zien.

Ik kocht twee twee tasjes bij Miep (gemaakt  van oude paraplustof)  
Aanbevolen trouwens!   Plus: Nu weet ik waar ze kapot gewaaide 
paraplu’s naar toe kan brengen voor hergebruik.

Nadat ik bij Otto en Marian groen had gehaald (frambozen- en 
laurierstruiken, hazelnoot-boompjes, chocolademunt en rucola, 
plus wat mee kwam bij het uitsteken van alles), ging ik aan de slag 
in de tuin. Het was toevallig prima poot-weer met af en toe een 
zacht buitje, dus dat kwam goed uit. Verder haalde ik nog wat 
val-appeltjes en meteen kreeg ik tips voor verwerking.
In de flow kreeg ik nog wat pootbonen mee en een bos bloemen.
Wat een hartelijke mensen zijn het toch.

Binnenkort wil ik dvd’s en cd’s gaan aanbieden die in mijn gezin 
overbodig geworden zijn. Dat heb ik niet eerder gedaan, dus 
nog even uitvogelen nog hoe ik dat goed op de mail krijg.”
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WOORDZOEKER   VALENTIJNSDAG

De letters die overblijven 
vormen de oplossing !
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MUSEUM   HET PAKHUIS  

Toen de 2e lockdown werd afgekondigd, sloot ook 
het museum “Het Pakhuis” zijn deuren. Jammer, 
want in 2020 vierde het museum de vrijheid en 
wilde de oorlogsslachtoffers herdenken met de
tentoonstelling “Verborgen Brieven”. Deze expositie zou te zien 
tot en met 29 mei 2021. Het is te hopen dat er alsnog een 
mogelijkheid komt om deze expositie te gaan bekijken.

Er zijn 61 brieven teruggevonden van Bram en Eva, twee joodse 
kinderen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Leeuwarden  
onderdoken in een huis op de Willem de Zwijgerlaan in Ermelo. 
Vanaf dat moment kregen ze een andere naam, hun ouders in 
Leeuwarden heetten opeens “oom en tante” en ben ze waren
niet langer Joods, maar gingen op zondag mee naar de kerk. 
De brieven die zij schreven over hun verblijf in Ermelo zijn speels, 
ontroerend , wereldwijs en intiem.  

     Museum “Het Pakhuis” is een doe 
     en beleef museum  voor het hele 
     gezin, waar educatie, beleving en 
     spel samenkomen. 
     De collectie bestaat onder meer uit
     archeologische vondsten uit de tijd
     van de aanwezigheid van de
     Romeinen in Ermelo.  

De collectie is deels online te bekijken op CollectieGelderland

Het Pakhuis organiseert steeds
wisselende exposities en projecten 
zoals over de wolf op de Veluwe en 
over grafheuvels, die in en rondom 
Ermelo volop te vinden zijn
Op de website van het pakhuis zijn
activiteiten en meer rondom 
deze tentoonstelling te zien op de
pagina Programma
https://hetpakhuisermelo.nl
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HET  LETS  VERHAAL

      

Het begon allemaal met een bericht van Wies aan alle leden : 

Beste LETS-ers,
Wie vindt het leuk om samen een LETS-verhaal te schrijven ? 
Ik schrijf het begin en steeds schrijft iemand anders een stukje 
verder. (en dan brei ik er een eind aan als jullie dat goed vinden)
Geef je eigen creativiteit en taalvaardigheid een boost en laat je 
verrassen door de ingevingen van anderen ! 

Opnieuw een initiatief bedacht en georganiseerd vanuit de leden. 
Leuk om te zien hoe er ook enthousiast op werd gereageerd. 

HET VERHAAL

Voor het eerst sinds de oprichting van de ruilkring
in Ermelo was er in december sprake van een
fictieve transactie zonden Pauwen. 
Een jonge vrouw moest een pakje bezorgen 
aan een nieuw LETS-lid. Maar wie was dat
nieuwe lid en waar moest dat pakje naar toe ?

Dertien leden hebben meegeholpen om deze klus te klaren. 
Dat resulteerde in twee verhalen. Het eerste verhaal is als 
kerstcadeautje naar alle leden verstuurd en het tweede verhaal 
werd rond gestuurd als start van het nieuwe jaar.

Wat was het leuk om al die verschillende bijdragen te lezen ! 
Ieder met zijn eigen schrijfstijl en leuke, mooie, gekke, grappige 
of spannende ingevingen. Het werden twee totaal verschillende 
verhalen gebaseerd op hetzelfde begin.
Net als enkele andere schrijvers vond ik het jammer dat 
het afgelopen was. Maar misschien is dit einde wel weer 
een begin van iets anders.… 

  Wies
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  MINIBIEBS

Tenslotte nog een tip.

Ook de bibliotheek is dicht vanwege het
Coronavirus. Veel mensen hebben geen 
boek meer om te lezen, terwijl dit een fijn
tijdverdrijf is. Daarom worden er steeds meer minibiebjes opgestart. 
Verspreid over heel Ermelo zijn er inmiddels ruim dertig minibiebs. 
Kleine kastjes waar je gratis boeken kunt lenen en ruilen. Hieronder 
een lijst met adressen :

t Leeshuuske Cronjéstraat 16
Minibieb Zus & Zo  Cronjestraat 117  
Minibieb Wetstraat 7
Groevenbieb     de la Reystraat 172
Suikerbieb     Suikerbakker 76
De Zaak van Ermelo   Herderlaan 12
Tryggr books     Sportlaaan 117

Zwerfboekenkast Hema de Enk, Ermelo 
Minibieb ‘t Abdij  ‘t Abdij 11
Centrum Jeugd en Gezin Dr van Dalelaan 12 
Minibieb Veldweg 14  
Minibieb Marco Teeuwen Wethouder Rikkerslaan 14
Minibieb Vanneau Café Dokter van Dalelaan 9
(stationsrestaurant)

Minibieb + Poëzieplankje Kanariehof 19
Bubo Bubo     Leeuwerikstraat 19
Minibieb    Lange Haeg 108
Bibliomaatje        De Acht Schepel 75
Biblio-maat        Rengersland 44LEAF 
Mini bieb     Wiekslag 5

Wie leest heeft de wereld binnen handbereik
       33

http://maps.google.com/maps?q=Sportlaan%20117%20Ermelo


 Buurtboekenkastje

Liefjes en stoertjes
verscholen
achter enkel glas
Wachtend op vrije geesten
die niets hoeven te bezitten
maar delen met de buurt
En lezen in het gras

Uit:Liefjes van een straatdichter
van  Sjaak Kroes

Boekenbende Putterweg 140 
Minibieb De Haeghehorst     Fazantlaan 4
Bosbieb Schoolweg 46

Thea's minibieb Oude Nijkerkerweg 171 
Minibieb Westerkerk Oude Nijkerweg 4
Minibieb Allerbosch   Allerboschweg 6

Minibieb De Bosuil     Eendenparkweg 57
Minibieb Alexiahof          Alexiahof 35
Bieb van Beek Alexanderlaan 8
Minibieb LEAF, Prinsessenlaan 38

Kamphuis Fijnoord Drieërweg 119, 
Camping De Kriemelberg Drieërweg 104 - chalet 46
Minibieb Eikenlaan 42
Minibieb    Jacob Catslaan 35
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  LETS in 2021 :

In februari opnieuw een kaartenactie, 
nu met als thema Valentijnsdag (14 februari)
“doe eens iets liefs voor een ander”

Januari-idee van Wies & Marian
In verband met de aangescherpte corona-maatregelen 
wordt de activiteit met de doorgeef-doos uitgesteld 
tot er weer versoepelingen komen.

De Algemene Leden Vergadering staat gepland eind maart.
De vergadering zal opnieuw digitaal plaatsvinden per mail.

In het voorjaar (na de ijsheiligen in mei 
zullen we weer een stekjes-beurs organiseren.

Uitslag van de rebus : 
Ze blijft om de hete brij heen draaien
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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.
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