
 

 
Opzetten Buurtleesmap 

 
Mail 1 
Beste Buren, 
 
Met het aanbreken van de lange avonden komt er misschien ook meer tijd om te lezen. Daarom 
hoogtijd om de Buurtleesmap op te zetten.  
We starten met een inventarisatie wat het aanbod aan bladen, kranten, tijdschriften e.d. is.  Graag 
ontvang ik, als het kan voor <datum>, een lijst die er uitziet zoals hieronder onze lijst. 
Let op dat je bij bladen die je weer terug wil hebben ‘retour’ zet. 
Van al het leesaanbod maak ik een totaallijst die jullie over ongeveer 14 dagen van mij per email 
krijgen. 
Wanneer je een blad of iets dergelijks van een ander wilt ontvangen stuur dan binnen een week de 
totaallijst terug met een aantekening welk blad je doorgegeven wilt krijgen. 
Per blad dat in de roulatie gaat maak ik een soort ‘looplijstje’, dat ik stuur naar de abonnee/eigenaar 
van het blad.  
De abonnee doet het looplijstje bij het blad en geeft het door aan de eerstgenoemde op de lijst.  
Na lezing (niet langer vasthouden dan nodig), streep je jouw naam door op het lijstje en geef je het 
blad door aan de volgende. Afhankelijk of de eigenaar het blad terug wil hebben (op het lijstje staat 
‘Retour ….’) gaat het blad na lezing terug naar de eigenaar of gaat naar het oud papier. 
 
Groeten, 
<naam> 
 
Landenleven  - retour 
Eigen Huis - retour 
De Stentor 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland - retour 
Gelders Landschaps en Kastelen - retour 
De Kampioen (ANWB)  
Het Erf (Oudheidkundige Vereniging Ermeloo) – retour 
 
Mail 2 
Beste Buren, 
 
Onderstaand de inhoud van de Buurtleesmap. 
Geef op de volgende manier door welke bladen je wil lezen: 

 Klik op ‘Bericht beantwoorden’ 
 Zet een kruisje ‘X’ achter het blad dat je zou willen lezen (Arceren met een kleur of vet 

maken mag ook) 
 Verzend de email naar mij 

 
Zodra ik van iedereen een reactie heb,  ontvangt de eigenaar van het blad een ‘looplijstje’ per blad 
De eigenaar bevestigt de namen op het blad (erop schrijven mag ook) en geeft het blad zodra hij/zij 
dat wil door aan één van de buren op het lijstje. 
 
Groeten, 
<naam> 
 
1. Landenleven  - retour 
2. Eigen Huis - retour 
3. De Stentor 


