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We waren met een klein groepje, 
maar het was heel gezellig, 8 leden 
hadden zich gemeld om elkaar – 
weliswaar online – toch weer even 
te zien en te spreken. Helaas kunnen 
we in coronatijd elkaar nog niet 
lijfelijk ontmoeten. Marieke en Gertie 
hadden vragen voorbereid over het 
thema ‘eten en drinken’ en dat liep 
gesmeerd. Iedereen zat thuis  
voor het scherm met een  

kopje thee en een koekje. Er werd 
ook weer flink online gehandeld en 
gepangeld. De kookboeken en de 
stekjes voor de moestuin vlogen de 
deur uit. Helaas lukt het nog niet 
iedereen om in te loggen en niet elke 
internetverbinding is even stabiel, 
maar we blijven het proberen! We 
blijven positief en actief! Doe je ook 
mee de volgende keer? Je mag ‘in- en 
uitlopen’ tussen 19.30 en 21.00 uur. 

NIEUWSBRIEF JUNI 2020

DE VOLGENDE 
INBELBIJEENKOMST IS OP 

DONDERDAG 25 JUNI 
TUSSEN 19.30 EN 21.00 UUR

Graag aanmelden van te voren via 
contact@ruilkringhogeland.nl 

Hoe werkt het inbellen ook maar weer?

Je hebt een smartphone, tablet, 
laptop/pc met camera nodig om 
mee te kunnen doen. 
Op de windows computer of laptop 
typ je in de zoekbalk: https://meet.
jit.si/ en je komt dan direct op de 
bladzijde waar je alleen de naam van 
de bijeenkomst nog moet intypen. 
Als je je aanmeldt via contact@
ruilkringhogeland.nl krijg je van ons 
de naam van de inbelbijeenkomst. 
Wel nog even camera 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, die je van ons hebt 
gekregen bij de aanmelding. 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 we met meer 
dan 10 zijn.
Ook op 25 juni gaan we weer online.
Je kunt weer inbellen tussen 19.30 
en 21.00 uur. We hebben voor 
deze inbelbijeenkomst het thema 
‘uitstapjes’ gekozen. Nederland gaat 
langzamerhand weer een beetje 
open, we kunnen wat uitstapjes 
maken én we kunnen toepasselijk 
gaan pangelen. Ook deze keer 
zullen we een aantal vragen over het 
thema bedenken, want dat houdt de 
vaart erin. 
Joke heeft voor deze nieuwsbrief 
een heel leuk artikel geschreven: 
‘Hoe breng jij dit jaar je vakantie 
door? Wat heb je daarvoor nog 
nodig en heb je iemand met wie je 
dat samen kan doen? Ga je virtueel 
met ons op reis?

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt 
maandelijks in de laatste week 

van elke maand. 
In juli hebben we even vakantie.  
De eerstvolgende nieuwsbrief 

verschijnt in augustus. Kopij inleveren 
voor de 15de

via contact@ruilkringhogeland.nl

Hoe was de inbelbijeenkomst van 26 mei?

Oproep 

Kijk eens kritisch naar je eigen 
vraag en aanbod. 

Is het nog actueel? 
Moet het verwijderd worden? 

Heb je nieuwe aanvullingen? Via 
de website kun je het vraag- of 

aanbodformulier invullen en 
daarin zetten wat er verwijderd 

of gewijzigd moet worden.

Vernieuw jezelf en 
verras een ander!
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Reis wijs!

Dit was dé boodschap van premier 
Rutte toen  hij op  een persconferentie 
aangaf dat de maatregelen, ook wat 
reizen betreft, versoepeld konden 
worden.
Je hoorde in de tijd vóór de 
versoepeling zelfs al regelmatig 
presentatoren verzuchten:  we zullen 
deze zomer toch nog wel naar een 
warm land kunnen hoop ik? 
Ik snap daar niet zoveel van als 
de boodschap is: zo min mogelijk 
verplaatsing  en afstand houden. 
Maar ik ben dan ook geen  fervente 
reizigster. Het is niet zo dat ik nooit 
op vakantie ga, maar de meeste 
vakanties zijn toch de jaarlijkse 
fietsvakanties met mijn vriendin, 

hier in Nederland. In het verleden 
met de tent, nu van trekkershut 
naar trekkershut. En soms maken we 
gebruik van een overnachting bij 
vrienden op de fiets ( voor € 8,00 per 
jaar ben je lid en krijg je een dikke 
gids met adressen en specificatie per 
adres  (www.vriendenopdefiets.nl) En 
verder kom ik eens in de zoveel jaar 
een keer in een ander Europees land. 
Maar dit zal deze zomer écht niet het 
geval zijn. Dit jaar zal het  zelfs geen 
provincieoverschrijdende vakantie 
worden.
Als de inleiding, wat reisgedrag 

betreft,   jou ook aanspreekt,  
zal het thema van de volgende 
ledenbijeenkomst (via Jitsi Meet), 
je eveneens  aanspreken: tripjes en 
uitstapjes.
Wat kun je doen in je eigen provincie?
En wat kun je ermee als het in een 
ledenbijeenkomst ook vooral gaat om 
het pangelen?
Om met het pangelen te beginnen: dit 
kwam o.a. in de denktankvergadering 
daarover naar voren.
Bijvoorbeeld: in je kampeeruitrusting 
ben je dit voorjaar, toen iedereen 
zijn huis op de kop zette,  spullen 
tegengekomen die jij niet meer 
gebruikt, maar waarmee je een ander 
blij kunt maken. Denk aan slaapzak, 
campinggas, handig opvouwbaar 
stoeltje, jerrycan, misschien zelfs 
je  (lichtgewicht)tent, matrasje, etc, 
etc.  Of, als je het  nog niet echt kwijt 
wilt, maar het dit jaar niet gebruikt, 
het nu te leen aanbiedt tegen een 
vergoeding in pangels. Of, als je 
bijvoorbeeld alleen bent, en het 
daarom niet zo leuk vindt om op stap 
te gaan: wie wandelt, fietst met je 
mee? Wie heeft er een routekaart te 
leen/te koop. Of reisgidsen. En ook 
hier zijn weer talloze aanvullingen 
te bedenken. Bij wie mag je eens 
een keer achter op de motor mee 
voor een uitstapje? Wie heeft een 
bootje en mag je een keer meevaren?  
Deze laatste twee ideeën zijn wat 
lastiger ‘coranaproof’ te maken, maar 
onmogelijk lijkt me dat ook weer niet. 
Blijf je dit jaar in Groningen en wil je 
op zoek naar mogelijkheden?
Hou je van wandelen? Nou, dan kun 
je (letterlijk) wel uit de voeten in 
onze provincie: neem bijvoorbeeld 
de Groninger Borgentocht, een 

langeafstandswandeling, die in 
etappes van ongeveer 12 km is 
verdeeld.  De wandeling gaat langs 
alle borgen en enkele borgterreinen 

van verdwenen borgen. Zie
www.groningerborgenpad.nl Er is 
trouwens ook een Groninger Borgen 
tocht Motorroute va 230 km. 
Of misschien vind je het  Jacobspad 
fijn om te lopen. Hiervoor moet je wel 
de provinciegrens over, want hij loopt 
van Uithuizen naar Hasselt. Zie 
www.jacobspad.nl 
Ook de Stichting Oude Groninger 
Kerken (SOGK) heeft het een en 
ander te bieden.  Vanaf Pinksteren 
tot oktober zijn er minstens 50 
kerken open ter bezichtiging, in 
sommige kerken is een expositie 
of iets educatiefs (bijvoorbeeld 
de Schoolkerk in Garmerwolde).  
Raadpleeg hiervoor  www.SOGK.nl
Altijd al eens iets meer van een 
kerkorgel willen weten?  Of de 
geschiedenis van een kerkgebouw?  
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Dat kan in Eenrum op de woensdagen  
22 juli, 5 en 19 augustus. Vanaf 19.00 
uur kan de toren worden beklommen 
en vanaf 19.30 vertelt Dirk Molenaar, 
organist van de kerk, je  iets over de 
kerk en over het orgel. Hij doet dat 
op een zeer aansprekende manier 
door de  verschillende registers  te 
vergelijken met familieleden.
Ook in Leens  zijn er dergelijke 
demonstraties in de Petruskerk. Het 
grote orgel is in restauratie maar er 
staan nog twee orgels in de kerk en 
de geschiedenis van de kerk is ook 
interessant. 
Voor deze activiteiten, zowel in 
Eenrum als in Leens,  moet je je  
opgeven via www.hinszorgelleens.nl 
Nog eentje tot slot:  het project 
monnikenwerk : ‘een aantal 
(Groninger) kunstenaars werken 6 
woensdagen in de sobere ruimte 
van een middeleeuwse kerk aan hun 
monnikenwerk-kunst, die soms  raakt 
aan iets dat groter is dan wij’ citaat 
van de website). Aan het eind van 
elke woensdag is er gelegenheid de 
kunstwerken (in wording) te bekijken 
en met de kunstenaars in gesprek 
te komen. Dit project vindt plaats 
op de laatste 3 woensdagen in juli 
en de eerste drie woensdagen in 
augustus.  Binnenkort is de website 
geactualiseerd voor 2020. Zie 
www.monnikenwerk.nl
Dit is maar een kleine greep uit 
een scala van mogelijkheden 
om wandelend, fietsend (via 
knooppunten bijvoorbeeld), 
motorrijdend, varend  of hoe dan ook  
je te vermaken in de vakantie in ons 
mooie Groningerland!
Conclusie: hoe breng jij dit jaar je 
vakantie door? 

Wat heb je daarvoor nodig dat je nog 
niet in je bezit hebt? 
Heb je er iemand voor nodig om mee 
samen te doen, voor de gezelligheid?
1. Doe dan eerst mee op 25 juni a.s.: 
de ledenbijeenkomst via Jitsi Meet. 
Zie niet op tegen per video bij elkaar 
te komen, het is niet zo fijn als een 
fysieke bijeenkomst maar beter  IETS 
dan NIETS.
Geef je op via het contactformulier op 
de website dan word je geholpen bij  

hoe het werkt. We hopen je te zien op 
25 juni a.s. tussen 19.30 – 21.00 uur. Je 
mag eventueel later starten en eerder 
ophouden!
2. Sluit je aan bij de groepsapp van 
de Ruilkring via WhatsApp. Hier krijg 
je de mogelijkheid kort je aanbod 
of je vraag te presenteren. Verdere 
onderhandeling doe je per mail met 
de desbetreffende.
Het werkt als een trein!!!!!
Joke Engel (19)

DE ETALAGE

Voor 50 pangels is ie van jou! deze 
handige IKEA bedbank type Lycksele 
Lovas. Het is een handig bankje dat 
heel makkelijk is om te toveren naar 

een bed. Op de website van IKEA 
staat een filmpje hoe je dat doet.
Ophalen in Winsum.
Lonneke(35)


