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De inbelbijeenkomst van 29 april 
was een succes
Ruilkring Hogeland heeft op 
29 april ‘20 in plaats van een 
inloopbijeenkomst een inbelbijeen-
komst gehouden. Ondanks de 
beperkingen in coronatijd is het toch 
belangrijk om elkaar te ontmoeten, nu 
dan via de digitale weg. Er waren 10 
deelnemers die via Jitsi Meet hadden 
ingelogd. Het was heel leuk om elkaar 
zo te ontmoeten. Af en toe haperde 
wel een verbinding eventjes.
In de eerste ronde vertelden we 
elkaar hoe het met ons ging tijdens 
de Corona crisis. We hoorden met 

welke verwachtingen iedereen was 
aangeschoven. Vervolgens lieten 
de deelnemers zien wat ze in de 
aanbieding hadden. Er werd meteen 
flink gepangeld: stekjes en zaden, 
verf, boeken en tijdschriften, klompen 
en koekjes.
Alle deelnemers waren enthousiast 
over deze alternatieve ontmoeting en 
willen volgende maand graag weer 
meedoen. 

Wanneer ontmoeten we elkaar  
weer digitaal?
Dit zal zijn op dinsdag 26 mei (een 
nieuwe datum!). Meld je aan via 
contact@ruilkringhogeland.nl. Je 
krijgt dan van ons de inloggegevens. 
Het thema van deze keer zal zijn: ‘eten 
en drinken’. Heb je een kookboek 
in de aanbieding of ben je op zoek 
naar een speciaal recept? Wil je 
stekjes hebben of aanbieden? Het 
zou leuk zijn om in te bellen onder 
het genot van een kopje thee met 
een (zelfgemaakt) gebakje of ander 
lekkers erbij.

NIEUWSBRIEF MEI 2020

INLOOP VAN ZATERDAG 30 MEI 
WORDT EEN 

INBELBIJEENKOMST OP 

DINSDAG 26 MEI OM 19.30 UUR. 

MELD JE AAN VIA 
contact@ruilkringhogeland.nl 

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt 
maandelijks in de laatste week 

van elke maand. 
Kopij moet voor de 15e per mail 

aangeleverd worden op:
contact@ruilkringhogeland.nl

Heb je ideeën om nieuwe leden 
te werven of weet je zelf iemand 

die lid wil worden? 
Geef het door via 

contact@ruilkringhogeland.nl . 
Elk nieuw lid levert jou 10 pangels op!

Op de website staat onder de kopjes 
‘vraag’ en ‘aanbod’ wat er zoal 
geruild kan worden. Er zit vast wel 
wat van jouw gading bij. Kijk vooral 
regelmatig op de site, want er is 
aldoor wel weer wat nieuws te vinden. 
En wil je ook kijken of jouw aanbod of 
vraag is ingevuld en nog actueel is?
Heb je iets nieuws in de aanbieding of 
heb je een vraag, vul dan eenvoudig 
het formulier ‘vraag’ en ‘aanbod’ in, 
waarna Lonneke als webbeheerder 
het zal plaatsen op de site. Op 

dezelfde wijze kun je ook aangeven 
welke V & A kan worden ingetrokken, 
omdat dit al verpangeld is.
Het meest enthousiast wordt er 
gepangeld tijdens de inloop- of 
inbelbijeenkomsten. Het is alsof je 
over de markt slentert en op zoek 
bent naar iets leuks of lekkers. Sluit je 
aan en pangel mee!  
Wil je snelle handel of heb je een 
dringende vraag, sluit je dan aan bij 
onze whatsappgroep, die sinds kort is 
gestart. Je kunt je ook hiervoor 

opgeven via
contact@ruilkringhogeland.nl .
Je schrijft een korte tekst en plaatst 
er bijv. een foto bij. Hier is vanaf de 
start goed gebruik van gemaakt. 
Er zijn inmiddels al 12 mensen die 
zich hiervoor hebben opgegeven. Er 
wordt ook direct al flink gepangeld. 
Hoe meer groepsleden, hoe meer 
handel! Zit er iets voor je bij, dan 
neem je rechtstreeks contact op met 
de aanbieder via privémail of telefoon 
(dus niet in de groepsapp). 

Pangelaars gezocht
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Hoe werkt het inbellen?
Je hebt een smartphone, tablet, 
laptop/pc met camera nodig om mee 
te kunnen doen. Op de windows 
computer kun je als je de site: https://
meet.jit.si/ aanklikt meteen de naam 
van de bijeenkomst intypen en dan 
ben je in de bijeenkomst. Wel nog 
even beeld en microfoon aanzetten.
Op de ipad of Iphone download je 
de app Jitsi Meet. Je opent de app 
en typt in de balk de naam van de 
bijeenkomst. Kies dan Deelnemen en 
je bent erbij!
Per sessie is er een maximaal aantal 
deelnemers (10) mogelijk. Daarom 
is aanmelden vooraf noodzakelijk. 
Wij kunnen dan eventueel meerdere 

groepjes maken. Als je je aanmeldt via 
contact@ruilkringhogeland.nl  krijg 
je de inlognaam voor de bijeenkomst 
van 26 mei.
Hoe werkt de whatsappgroep?
1. We hebben een whatsappgroep 
aangemaakt onder de naam Ruilkring 
Hogeland. 
2. Leden van de Ruilkring Hogeland 
kunnen zich hiervoor aanmelden via 
het contactformulier op de website of 
rechtstreeks via 
contact@ruilkringhogeland.nl 
3. Leden mogen hun aanbod of vraag 
op de whatsappgroep zetten, al dan 
niet met foto.
4. Wie wil reageren, doet dit alleen 
via een privébericht (telefoon of mail) 

aan desbetreffende persoon, dus 
niet in de app, zodat er niet onnodig 
veel berichtjes in de groep verstuurd 
worden. Niemand wil overspoeld 
worden door berichten. Reageren kan 
door op het berichtje/naam te klikken. 
Dan volgt een menu met de keuze 
privébericht sturen.
5. Als ‘de deal’ rond is, wordt dit in de 
whatsappgroep gemeld.
6. De ‘afnemer’ vult het pangel-
formulier in op de website bij 
pangeladministratie.
7. Als je de meldingen (tijdelijk) uit wil 
zetten, vraag dan even aan Gertie (70) 
hoe dat moet.

DE ETALAGE

Voel je iets voor mijn 
kunstuitleen?
Waarom wil ik mijn kunst 
“verhuren”? Dat is omdat ik door 
de jaren heen nogal wat kunst 
heb verzameld. Doordat ik in mijn 
jonge jaren veel met mensen van 
de kunstacademie Minerva ben 
omgegaan, is mijn belangstelling 
voor kunst ook min of meer 
ontstaan. Veel kunstenaars zijn 
in de vroegere BKR (Beeldende 
Kunstenaarsregeling) beland, een 
soort alternatief voor de bijstand. 
Deze regeling bestaat al jaren niet 
meer, maar kunstenaars moesten 
hun gemaakte kunstwerken bij 
de gemeente inleveren eens in de 
drie maanden. Al dat werk werd 
bewaard op zolders en er werd 
weinig of niets mee gedaan. 
Jaren later, de BKR bestond toen al 

niet meer, is er besloten om al de 
kunstwerken te gaan verkopen. Op 
die veilingen ben ik vaak aanwezig 
geweest en hier heb ik vaak mijn 
slag geslagen. Ook heb ik veel werk 
nog terug kunnen kopen van mijn 
man, waar ik destijds mee getrouwd 
was. Helaas is hij al op zeer jonge 
leeftijd overleden. Zodoende heb ik 
toch nog veel van zijn werk in huis 
gelukkig.
Ook heb ik een aantal werken 
gekocht van mijn vriendin Ineke 
Edens. Zij heeft veel aquarellen 
gemaakt, met name van bloemen. 
Zo is mijn verzameling kunst 
ontstaan. En nu dacht ik dat het 
misschien ook iets is voor de 
Ruilkring om af en toe een werk uit 
te lenen voor 3 of 6 maanden in 
goed overleg. Wil je eens iets anders 
aan de muur? Kijk je graag naar een 

verrassend schilderij? Neem dan 
contact met mij op.
 Ria (12)
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Thema van de maand
 ‘eten en drinken’
In de maand mei hebben we gekozen 
voor het thema ‘eten en drinken’. Het 
zou leuk zijn om van elkaar te horen 
of koken een hobby van je is of een 
noodzakelijke bezigheid. Plan je voor 
de hele week de boodschappen of het 
is meer ‘hapsnapwerk’? Eet je bij de tv 
of dek je altijd uitgebreid de tafel? Wat 
betekent eten voor je: voeding voor 
het lichaam of ook voor de geest?  
Heb je een eigen receptenbieb?  
Het zou leuk zijn, als we tijdens de 
inbelbijeenkomst van 26 mei allerlei 
vraag en aanbod kunnen verpangelen 

die te maken hebben met eten en 
drinken. Misschien heb je kookboeken 
waar je nooit meer in kijkt of ben je 
op zoek naar leuke recepten? Heb 
je (dichte) pakjes en zakjes in de 
voorraadkast, die je niet op eet, zoals 
pastasoorten, granen, omdat je bent 
overgegaan naar een koolhydraatarm 
dieet? Heb je stekjes over in de 
moestuin? Of zoek je nog zaadjes om 
uit te proberen? Wil je wel een taart 
bakken voor een feestje of heb je 
liever een home-made afhaalmaaltijd? 
Is er nog oogst over van vorig jaar in 
de vorm van jam, crème of zalfjes, die 
nu in de aanbieding kunnen? Heb je 

nog goede tips voor de moestuin? 
Kun je leuke schorten naaien? Zoek je 
iemand die boodschappen voor je kan 
doen? Noem maar op, niets is te gek 
en we zijn immers allen ‘experts’ op 
het terrein van eten en drinken?
Laat van je horen tijdens de 
inbelbijeenkomst. Plaats je ideeën 
in de groepsapp. Vul je Vraag en 
Aanbod aan op de website! De markt 
is geopend.

Madeleine Joosten doet alvast de 
aftrap met het volgende artikel!

Mei 2020: 
gedachtenspinsels 
De meimaand is een 
gedenkwaardige maand. Een 
feestmaand bij uitstek als 
vanouds. Het vieren van de lente 
en een afscheid van de donkere 
winterdagen. Het is een maand 
vol vruchtbaarheid. Zaaien, 
planten op de akkers, geboortes 
van dieren, het nestbouwen en 
leggen van eieren door vogels. 
Veel gebuiken zijn symbolische 
markeerpunten in de tijd en 
halen sociale verbanden aan 
(meiboom planten, meiprocessies, 
mariamaand).
2020 is een historisch jaar. We 
vieren en gedenken vrijheid in 
een moeilijke tijd. We moeten ons ook nu te weer stellen 
tegen een ‘onzichtbare’ vijand, het Coronavirus.
Dit brengt ons in moeilijk vaarwater. Wat is kwaliteit en 
hoopgevend? Wat brengt de toekomst? Welke waardes 
stel ik zelf? Tolerantie en vergevingsgezindheid. Blijf ik 
met open blik naar de medemens kijken? Kan ik nog die 
medemens ontmoeten? Ben ik niet verblind door mijn 
eigen belang? Durf ik mijn eigen gedachtes te uiten? Zelf 

mijn beslissingen te nemen en 
niet alleen toekijken. Niet bij 
alles ja en amen zeggen. Het 
voorgaande illustreert dat ik mag 
leven in vrijheid in dit land.
Er is een tijdperk in de moderne 
geschiedenis, die parallelwegen 
laat zien met de huidige tijd. Ik 
denk aan de vroeg na-oorlogse 
jaren 1945-1950. Veel mensen 
hadden het moeilijk in die 
tijd. Er was veel ongewisheid 
over familieleden. Waren er 
overlevenden? Er was schaarste 
aan alles. Het zwart-wit denken 
was sterk. Men wilde vooruit en 
een nieuwe wereld scheppen. 
Niet achterom kijken. Veel 
mensen die terugkeerden waren 

alles kwijt en kregen geen of nauwelijks steun. Er waren 
veel uitwassen van geweld en agressie ten opzichte van 
medelandgenoten. Je was goed of fout. Als toeschouwer 
was je neutraal. Men trachtte oude verbanden weer nieuw 
leven in te blazen. De zuilenmaatschappij werd weer 
herschapen als om duidelijkheid te creeëren. Er was honger 
en woningnood. Werk moest er weer komen.
Er moest opgebouwd worden en geen oorlog meer komen. 
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Ook in moeilijke tijden 
wil men toch samen 
vieren en gedenken. 
Wat dan belangrijk is, is 
samenzijn en genieten 
van toebereide spijzen/
gerechten. Uit oude 
receptenboeken 
heb ik voor jullie 
recepten gekozen die 
tekenend zijn voor die 
tijd qua eenvoud in 
toebereiding en keuze 
van ingrediënten. Ze zijn 
eenvoudig te maken met 
alledaagse producten 

zoals groentes uit ‘eigen’tuin, met schaars gebruik van 
vetten en geen vlees of vis, wel zonodig eieren.

Toelichting, tips en bronnen:
De recepten zijn alle eenvoudig uitvoerbaar. De 
ingrediënten zijn nog verkrijgbaar. Het zijn vooral 
havermoutvlokken, gort, roggemeel (verkrijgbaar bij de 
molen of reformwinkel) en eieren. 
Voor het koken van het roggemeel kan een slow-cooker 
(ook wel pan voor soep of stoofvlees) gebruikt worden 
of een hoge pan, liefst van gietijzer (sudderpan) en de 
stand laag op het gas of fornuis. Voor de kooktemperatuur 
gebruik ik een kleine weckthermometer. 

Fritures: Dit zijn bakjes en vormen van gietijzer (of 
plaatstaal aan een houder). De bakjes worden gevuld met 
hartig mensel of zoete vruchtjes gelei. Het bakken/frituren 
kan ook in een groot fonduestel. Kinderen vinden het 
erg spannend omdat de bakjes makkelijk afspringen en 
groeien in het vet. Ze laten uitlekken op vetvrij papier of 
keukenrol. Na het frituren is het feest om ze te vullen.

Slemp: Drank bij familiegebeurtenissen en voor in de 
winterdagen. 

Bronnen: Receptenboeken: 
1. Aan tafel - E.J. Wilzen Buins 1947
- Bonencroquetten, watergruwel, hangop/fritures, slemp, 
roggebrood koken.
2. Verwachte en onverwachte gasten +/- 1948 
(cadeauboekje Maatschappij ‘De Betuwe’, NV Cornproducts 
Company(merken Dureya/Rexena), NV Oliefabrieken 
T.Duyvis Koog aan de Zaan) NV Maggi Producten 
Maatschappij.
-Schotse frikandellen, turfjes met bessensap
3. Iets anders, iets nieuws +/- 1946, Een handig kookboekje 
van De Blueband Keuken.
- Croquetten van Gort, bruine bonen hachee, basisrecept 
gort

Ik wens iedereen veel plezier bij het ontdekken van deze 
eenvoudige recepten uit 1945-1950. Laat het goed smaken!
Madeleine Joosten (74)

In  verband met de ruimte in deze nieuwsbrief kan je in de 
aparte bijlage bij deze nieuwsbrief alle recepten lezen. 
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