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zonder tussenkomst van geld

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2019
Inloopbijeenkomst Ruilkring Hogeland op 31 augustus a.s.
Zoals gebruikelijk tijdens de
zomermaanden lagen de activiteiten
van de Ruilkring Hogeland even
stil. Geen nieuwsbrief en geen
ledenbijeenkomst in juli. Ook geen
persbericht in de regionale kranten. En
al wat langer, geen enkele activiteit op
onze Facebookpagina.
Maar daar komt nu verandering in.
Hoogzomer is veranderd in nazomer,
de vakantie zit er voor veel mensen
weer op, we gaan ons weer richten op
het ‘normale leven’.
De ledenbijeenkomst in augustus
vindt plaats op 31 augustus a.s. van
14.00 – 16.00 uur bij ons thuis in
Eenrum. Naast het gezellig bijpraten
met elkaar en het verpangelen van
onze handel is er die middag ook de
mogelijkheid een kleine demonstratie
van het orgel in de Eenrumer kerk
bij te wonen, iets meer over het
kerkgebouw te weten te komen en
zelfs de mogelijkheid om de ruim
50 meter hoge toren te beklimmen!
Ik noem dit uitdrukkelijk een
mogelijkheid. Wie er geen zin in heeft
of niet geïnteresseerd is in kerken of
orgels blijft lekker zitten kletsen of
handelen (hopelijk in de tuin), onder
het genot van koffie of thee met of
zonder taart.
Een kerkorgel is een zeer veelzijdig
instrument met heel veel ‘stemmen’.
Al die verschillende stemmen zijn
leden van vier verschillende families.
Er zijn oma’s en opa’s, vaders,
moeders, kinderen, neven en nichten.
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in de kerk. Niet-leden kunnen zich
voor deze middag aanmelden via het
contactformulier op de website www.
ruilkringhogeland.nl. Zij ontvangen dan
ook het adres waar ze moeten zijn.
Wij hopen veel leden en geïnteresseerden te mogen begroeten op 31
augustus.
Joke Engel tel: 0595 491872

Met zijn 28 stemmen kan het orgel van
Eenrum, als dorpsorgel, wel spreken
van grote families. Aan de hand van dit
beeld stelt Dirk Molenaar (lid nr. 48) al
deze leden aan je voor. En of je vooraf
nu wel of niet iets weet van orgels,
als je kennis gemaakt heeft met alle
leden, begrijpt je ze meer en klinken
ze voor u anders. Net zoals dat gaat bij
het kennismaken met een menselijke
familie. Ken je ze niet, dan zegt het je
weinig, heb je kennis gemaakt met
deze of gene, dan gaat de hele familie
tot je spreken.
Ben je lid van de Ruilkring en
wil je komen? Zie het adres in
deze nieuwsbrief. Niet-leden en
geïnteresseerd zijn in het concept
van een Ruilkring zijn ook van harte
uitgenodigd voor deze middag. Je
krijgt de mogelijkheid om nader
kennis te maken met de leden van de
Ruilkring en je kunt vragen stellen over
het reilen en zeilen ervan. En natuurlijk
kan je ook meedoen aan de activiteit
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INLOOPMIDDAG
ZATERDAG 31 AUGUSTUS
14:00- 16:00 UUR
Kerkstraat 2
9967 RK Eenrum

INLOOPAVOND
DONDERDAG 26 SEPTEMBER
19.30 – 21.00 UUR
In zaal De Boog, Winsum
(achter De Gouden Karper,
bereikbaar via het steegje
rechts naast Café Toby’s,
Hoofdstraat W 5a)

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks
in de laatste week van elke maand.
Kopij moet voor de 15e per mail
aangeleverd worden op
vraagenaanbod@ruilkringhogeland.nl
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Ruilbeurs op 23 november 2019

Op zaterdag 23 november a.s. zal er een
grote ruilbeurs georganiseerd worden
door Ruilkring Hogeland. Deze zal
plaatsvinden in de Obergumerkerk in
Winsum van 11.00 – 16.00 uur.
Zowel leden van de Ruilkring als
mensen van buitenaf, commerciële
aanbieders uitgesloten, kunnen in
een kraampje goederen en diensten
aanbieden. We hebben allemaal
talenten en iedereen heeft wel eens iets
in de aanbieding, we hebben alleen een
kanaal nodig om mensen te vinden die
graag iets met jou willen ruilen.
Tegelijkertijd zijn we zelf vaak op zoek
naar iets wat we nodig hebben, maar
dat in de winkel geld kost. Ruilen is dan
een duurzame en milieuvriendelijke

optie. Een-op-een ruilen kan natuurlijk,
maar dat is een toevalstreffer. Een
ruilbeurs met een groot aanbod
in de kraampjes biedt dan meer
mogelijkheden.
De levendige sfeer van een markt op
zaterdag zal zeker veel mensen trekken.
Zo vlak voor de feestdagen kun je
misschien wat leuke kadootjes scoren.
Je ontmoet nieuwe mensen, er kunnen
nieuwe contacten ontstaan.
We hebben voor het organiseren
van een openbare ruilbeurs subsidie
gekregen van de gemeente Het
Hogeland. Het is fijn om te weten
dat de Gemeente ons steunt in onze
activiteiten.
Het is nu zaak om gezamenlijk onze
schouders eronder te zetten om de
ruilbeurs tot een succes te kunnen
maken. Wat zou je zelf willen aanbieden
in een kraam? Heb je leuke spullen
of aantrekkelijke diensten om te
‘verpangelen’? Op welke wijze kan deze
dag aantrekkelijk gemaakt worden,
zodat een levendige markt ontstaat?
Jouw ideeën zijn van harte welkom via
ons contactformulier op de website
of meld het ons tijdens een van de
inloopbijeenkomsten.

De Facebookpagina
van Ruilkring Hogeland
De afgelopen maanden was het
stil op de Facebookpagina van
Ruilkring Hogeland. Patrick de Vrij, de
beheerder van de Facebookpagina,
had zijn lidmaatschap beëindigd
en daarmee ook het beheer van de
fb-pagina en er was niet meteen een
opvolger.
Ik heb dit nu overgenomen, heb
er heel veel zin in, maar heb geen
ervaring. Met wat opstarthulp van
mijn dochter gaat het lukken.
Berichten over de Ruilkring,
activiteiten en wetenswaardigheden
binnenkort dus op de Fb-pagina.
Joke Engel (19)

Duurzaamheidsmarkt
Op zaterdag 7 september van 11
tot 17 uur is Ruilkring Hogeland
met een kraam aanwezig op de
Duurzaamheidsmarkt in Winsum

Leden
De Ruilkring Hogeland heeft op dit
moment 31 leden en er is ruimte voor
nog heel veel meer leden!
Voor het aanbrengen van een nieuw
lid krijg jij 10 pangels. Ken je nog
mensen die mogelijk geïntresseerd
zijn? Nodig ze dan uit voor de inloop
middag of -avond!

Vraag & Aanbod
Wie wil er het tuinclubje komen versterken?
Minke, Ria en Yvonne hebben ruimte
voor mensen die tuinwerk willen doen bij
Ruilkringleden. Interesse? Laat het dan even
weten aan een van de drie.

Hanna

zoekt
planten
voor haar
tuin

Mieke
gaat
fietsen
met
Ank

Harry
stopt
sokken

