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Weer inlopen in plaats van inbellen
Op 25 augustus is het hopelijk mooi
weer, want dan is het de bedoeling om
elkaar weer eens in het echt te zien.
Tussen 15.00 en 17.00 uur (gewijzigde
tijd!!) is er een inloopbijeenkomst
gepland in de tuin bij leden thuis.
Met veel mensen binnen zijn, is nog
steeds geen goed idee, dus treffen we
elkaar buiten. Bij slecht weer kan het
helaas niet door gaan.
Er is plaats voor maximaal 18 personen

in de tuin, als we rekening houden
met de verplichte 1,5 m afstand. Let
op: aanmelden is daarom noodzakelijk
via de website (contactformulier) of
rechtstreeks via
contact@ruilkringhogeland.nl
Het thema is ‘tuin, natuur, recepten,
oogst’. Hieronder lees je hier meer
over.
Kom je ook en neem je spullen mee
om te verpangelen?

Met plezier heten we jullie
welkom op de inloopmiddag
op 25 augustus tussen 15:00
en 17:00 uur. Het is de eerste
live bijeenkomst van de
Ruilkring sinds de lockdown
wegens Covid 19 inging. Het
thema ‘Tuin, oogst, natuur,
recepten’ is aanschouwelijk
in onze tuin, waar de natuur
haar best doet zich aan
onze wensen of grenzen te
onttrekken. De kippen lopen los rond,
achterin de tuin zoemen de bijen
in hun eigen speciale hoekje. Als je
geluk hebt kun je de waternimfen zien
dansen boven het water dat over de
flowforms heen kabbelt.

in de tuin, waarop je je handel kunt
uitstallen. Vergeet je prijskaartjes niet!
In gesprekken kunnen we met
elkaar uitwisselen hoe we omgaan
met de droogte, recepten voor een
overtollige oogst. En allerlei andere
weetjes en trucjes.

Heb je eigen oogst? Neem die
dan mee om te verpangelen.
Evenals overtollig tuingereedschap
of natuurattributen, tuin- en
kookboeken. Welkom zijn ook eigen
baksels en producten die je van je
eigen oogst of pluk gemaakt hebt.
En verder alles wat je maar wilt
verpangelen. We zetten grote tafels

We leiden je graag rond door onze
tuin waarbij we je laten delen in onze
pogingen om biologisch dynamisch
bezig te zijn en de verschillende
plekken geleid te laten verwilderen.
Op de moestuin na natuurlijk. Ook
willen we je in twee workshops van
elk 10 minuten laten kennismaken met
wat wij beiden in onze praktijk doen
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TUSSEN 15 EN 17 UUR
Aanmelden van te voren via
contact@ruilkringhogeland.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt
maandelijks in de laatste week
van elke maand.
Kopij inleveren voor de 15de
via contact@ruilkringhogeland.nl

We gaan elkaar weer zien!

Hanna

DE VOLGENDE
INLOOPBIJEENKOMST IS OP
DINSDAG 25 AUGUSTUS

(cursussen autobiografisch schrijven
en antroposofische fysiotherapie).
Bij alle gezelligheid die jullie
meebrengen, zorgen wij voor thee,
koffie, limonade en koekjes.
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Hartelijke groet,
Robertine en Riemke
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Hoe meer ………..?
Ruilkring Hogeland heeft inmiddels
50 leden. Super! Want hoe meer leden
des te groter het aanbod en de vraag
naar spullen en diensten.
Er wordt veel geruild via
de WhatsApp-groep, die
inmiddels 16 mensen
telt. Het aanbod of de
vraag wordt meestal
met een foto geplaatst
en vaak is er per direct een reactie op.
Het werkt goed bij dingen die snel
geregeld moeten worden of spullen
die vlot weg moeten zoals stekjes,
bloemen, kippen, maar ook gingen
bloempotten, vazen, tenten, bankje,
gaas en sapcentrifuge via deze weg
naar een ander lid en werden er
vragen beantwoord over de naam
van een plant etc. Wil je meedoen?
Graag, geef je dan ff op, want hoe
meer ……!
De website is in de afgelopen periode
onderhanden genomen. Het vraagen aanbodmenu is nu te doorzoeken
op datum, nummer, categorie of
trefwoord. Heel handig! Kijk er eens
naar. Dat deden wij ook en zagen dat
sommige leden, meer dan 10, geen
aanbod hadden geplaatst of al heel
lang niet hadden ververst. Dat kan
een dingetje van vergeten zijn, uit je
blikveld of niet weten wat je wilt/ kunt
plaatsen of hoe te omschrijven.
Ook het formulier is voor sommigen
nog onduidelijk. Vraag of bel om hulp,
indien nodig en ververs je aanbod
eens, want: Hoe meer ……..!

Hanna
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Thema van de maand is bedoeld als
kapstok om diensten of spullen aan
te bieden waar je anders misschien
niet aan denkt. Het thema keuken
inspireerde bijvoorbeeld om de
kookboeken en keukenkasten na
te lopen. Het uitjesthema, leverde
een ongebruikte rugzak een nieuwe
eigenares op, die hem wel gebruikt.
Komende tijd kunnen we de seizoen
wissel van kleren en accessoires
verwachten of de tuinoogst. Kijk in
je kasten; wat draag ik niet meer,
hoeveel potten jam ga ik echt opeten
of vraag naar appels, druiven, kruiden,
sjaals? Want hoe meer mensen….!

De ruilkring is een zgn. Letskring.
Lets staat voor Local Exchange
Trading System. Ooit bedacht in
1983 in Canada door Michael Linton
uit Connox Valley. Een alternatief
ruilsysteem zonder rente. In 1993
kwam het in Nederland, maar het
is verspreid over de hele wereld.
Vooral in gebieden waar crisis is
wordt er veel gebruik van gemaakt.
Bekende voorbeelden zijn: LatijnsAmerika , Portugal, Spanje en recent
Griekenland. Ooit waren er in
Nederland tegen de 100 groepen,
nu zijn er nog 84. O.a. Facebook,
Bol.com en Marktplaats zijn bij veel
mensen gemeengoed geworden en
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bieden natuurlijk ook een platform
om spullen te verhandelen of diensten
aan te bieden.
Wil je het liever lokaal houden, met als
ruilmiddel pangels en mensen treffen
bij inloopbijeenkomsten, dan zit je
goed bij Ruilkring Hogeland. Ben je
enthousiast over het systeem zeg het
dan voort, want hoe meer ……!
De maandelijkse nieuwsbrief
informeert leden en vrienden over
de ruilkring. Het biedt leden ook de
mogelijkheid om je dienst/product ‘in
de etalage’ te zetten met een foto en
je kunt er een achtergrondartikel over
schrijven. Lees de nieuwsbrief, want
er staat informatie over opgeven voor
de bijeenkomsten in of thema van
de maand. Wij vinden het leuk als er
op gereageerd wordt, want dat geeft
wellicht weer nieuwe ideeën.
Want hoe meer……!
Ook op Facebook zijn we actief.
Jij ook ? Kijk en like, doe mee!
Want hoe meer……!

Wat vind je van dit stukje, van de
vernieuwde website, van deze
nieuwsbrief? Heb je ideeën voor
thema’s, andere goede ideeën,
suggesties?
Wat levert de ruilkring jou misschien
nog meer op? We horen het graag
net als opmerkingen en vragen.
En hoe meer………….!
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