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Uit de kast? Of er toch maar weer in?

Sommigen doen dit wel een paar 
keer per jaar, anderen staan nooit 
voor dat dilemma. Hoe je het ook 
regelt, misschien wil je deze keer met 
het thema van de maand september 
meedoen:
Je kast winterproof maken en kijken of 
je overbodige spullen kunt aanbieden 
op de website/whatsappgroep 
van de ruilkring,  kapotte spullen 
repareren, setjes maken, te grote of 
te kleine spullen al dan niet langer 
bewaren voor ooit of ruimte maken 
voor iets leuks wat anderen hopelijk 
aanbieden…. Want hoe meer….!

Vergeet ook sjaals , wanten, hoedjes, 
tassen, sieraden niet. Past het nog bij 
jou of gun je het een ander die het wel 
draagt of beter staat?
Als alles uit de kast is kun je het 
meteen heerlijk schoonmaken en 
misschien zelfs opnieuw inrichten, 
handiger indelen of een nieuwe 
vouwmethode uitproberen of alles op 
kleur of in handige setjes ophangen.
En die zomerspullen kunnen natuurlijk 
als je genoeg ruimte heb ook weer in 
de kast, maar ook in de lege koffers of 
in vacuümzakken.
In de whatsappgroep kwamen al 
tussenjassen voorbij, er is vraag naar 
een lange regenjas en er staat een 
surfpak en een sjaal op de site.
Jammer dat er nu geen bijeenkomsten 
kunnen worden gehouden, je kunt 
de stof niet voelen, de kleur niet 
goed zien, maar in een mailtje zou je 
ook om een foto kunnen vragen en 
de maat. Een afspraak maken om te 
passen, met in achtneming van de 
huidige regels, kan en is vast leuk om 
iemand nog eens te spreken van de 
ruilkring.
Tijdens de inbelbijeenkomsten 
hebben we getest hoe het werkt 
om vragen te stellen over het thema 
van de maand. Dat werkt leuk en 
geeft gesprekstof. Daarom hier ook 
wat vragen. Het zou leuk zijn als je 
erop reageert, dan geven we in de 
volgende nieuwsbrief een korte, 
anonieme weerspiegeling van wat 
jullie opsturen. 
1. Houd je een jaarlijkse seizoenswissel 
in je kast?
2. Hoeveel sjaals heb je?

3. Heb je ook kleren in de kast die je 
nooit gedragen hebt, met de kaartjes 
er nog aan?
4. Wie gruwt ook van de ouderwetse 
borstrokken?
5. Deed je weleens een kleurenanalyse 
en hanteer je dan een kleurenwaaier?
6. Welk kledingstuk mag echt nooit 
weg?
Doe je mee deze maand? Zou fijn zijn 
want hoe meer…..

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

DE VOLGENDE 
INBELBIJEENKOMST IS OP 

WOENSDAG 30 SEPTEMBER

TUSSEN 19:30 EN 20:30 UUR

Vooraf aanmelden is nodig via 
contact@ruilkringhogeland.nl 

Wat gaan we doen in september?

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt 
maandelijks in de laatste week 

van elke maand. 
Kopij inleveren voor de 15de

via contact@ruilkringhogeland.nl
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Hoe werkt het ook maar weer?
Onze website www.ruilkringhogeland.
nl is vernieuwd. 

Kijk je bij Welkom, dan zie je 
onder de welkomsttekst ‘Pangeln 
op het Hogeland’ de tekst die het 
meest recent is geplaatst op onze 
facebookpagina. Je kan natuurlijk ook 
rechtstreeks naar Facebook gaan en 
ons liken, 172 mensen hebben dit al 
gedaan en we hebben 192 volgers. 

Kijk je bij Hoe werkt het?, dan zie je 
de spelregels van onze vereniging. 
Deze worden jaarlijks op de Algemene 
Ledenvergadering (eventueel) 
aangevuld en/of gewijzigd. De leden 
zijn uitsluitend personen, geen 
bedrijven. Zaken als contributie in 
euro’s, pangelbijdrage per kwartaal, 
vriend zijn, opzeggen lidmaatschap 
enz., het is allemaal geregeld in ons 
huishoudelijk reglement.

Kijk je bij Vraag of bij Aanbod, 
dan zie je dat er een zoekfunctie 
is bijgekomen. Je kunt zoeken op 
lidnummer, categorie of trefwoord. 
Dat is erg handig en overzichtelijk. 
Zou je eens willen kijken naar je eigen 
aanbod en/of vraag? Heb je jouw V & 
A doorgegeven via de website? Zijn er 
ook dingen die verouderd zijn en eraf 

kunnen? Heb je nieuwe ideeën, die 
erbij gezet kunnen worden? Geef het 
door via de website! En schroom niet 
om hulp te vragen, als je even geen 
aanbod kan bedenken. Iedereen heeft 
talenten en goede ideeën. Misschien 
kunnen we je op weg helpen.

Kijk je bij Pangeladministratie, 
dan zie je een formulier, waarmee 
de ‘koper’ de pangeltransactie 
kan doorgeven. Je vult de namen, 
lidnummers en mailadressen in 
van koper en verkoper, het aantal 
pangels, waarvoor en wanneer. Druk 
op Verzenden en je krijgt direct een 
bevestigingsmail van de transactie. 
Eenmaal per kwartaal ontvang je je 
eigen pangeloverzicht.

Kijk je bij Agenda, dan zie je de 
datum staan van de eerstvolgende 
bijeenkomst of activiteit. In verband 
met de Corona-regels houden we 

vanaf maart inbelbijeenkomsten en 
helaas geen inloopbijeenkomsten. 

Kijk je bij Nieuwsbrief, dan zie 
je meest recente nieuwsbrief. 
Maandelijks verschijnt er een nieuwe 
editie, die per mail aan alle leden en 
vrienden wordt verstuurd. We krijgen 
enthousiaste reacties. Wil je zelf een 
keer een stukje schrijven of heb je iets 
voor De Etalage, laat het dan weten. 
We zijn altijd op zoek naar kopij. 
Inleveren voor de 15de van de maand.

Kijk je bij Contact, dan zie je een 
formulier, dat gebruikt kan worden 
voor allerlei vragen en opmerkingen 
aan de organisatie. Je kan ook 
rechtstreeks mailen met contact@
ruilkringhogeland.nl Heb je ideeën 
voor de toekomst, zou je iets willen 
veranderen, wil je iets met ons delen, 
meld je gerust, hoe meer zielen…

Kijk eens op de website 
    www.dasjagoud.nl 

Hier vind je de maandelijkse 
uit-agenda. Veel uitjes kosten 

weinig of zijn zelfs gratis.

DE ETALAGE

Lidnummer 70 biedt aan:
Ik heb te grote dingen in mijn kast, waar ik echt niet meer in wil, maar ook te 
optimistische dingen waar ik ook nooit in zal passen. Ben op zoek naar iets 
wat wel past zoals een lange regenjas maat 44.
Wie “verlost “ mij van sjaal met tussenjas maat 46  voor 5 pangels en zwarte 
ZiZi broek (nieuw), maat 42 met hele smalle pijp ook voor 5 pangels ???
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Vanaf het voorjaar moesten we 
ineens nieuwe plannetjes maken, 
omdat we geen inloopbijeenkomsten 
meer mochten houden. We zijn toen 
gestart met inbellen, zodat er toch 
een mogelijkheid zou zijn om elkaar 
te zien en te spreken. Hoe verging het 
iedereen in Coronatijd? Hoe houden 
we contact? Kunnen we ook online 
pangeln?  Dat bleek wonderwel goed 
te werken. 

Hoe werkt het ook maar weer 
met dat inbellen? 
Je hebt een smartphone, tablet of 
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 op 
de afgesproken tijd - meteen de 
naam van de bijeenkomst intypen 
(ruilkring hogeland) en ben je in de 
bijeenkomst. Wel nog even camera 
en microfoon aanzetten en via de 
chrome browser  op internet gaan.

Op de iPad of iPhone of smartphone 
download je de app Jitsi Meet. 
Je opent de app en typt in de balk de 
naam van de bijeenkomst (ruilkring 
hogeland). 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 
te horen of je in de 1ste of (eventueel) 
2de groep zit. Doe mee, want hoe 
meer zielen…

Ook een heel erg leuk initiatief was het 
oprichten van een whapsappgroep. 
Wil je snelle handel (wie wil appels/
peren/ druiven?) , heb je nu direct 
hulp nodig (wie wil er morgen op 
mijn hondje passen?), plaats dan je 
bericht in de app, fotootje erbij, succes 
verzekerd.

Hoe werkt dat dan met die whatsapp?
We hebben een whatsappgroep 
aangemaakt onder de naam Ruilkring 
Hogeland. 
Leden van de Ruilkring Hogeland 
kunnen zich hiervoor aanmelden via 
het contactformulier op de website of 
rechtstreeks via 
contact@ruilkringhogeland.nl 
Je kan dan aanbod of vraag in de 
whatsappgroep zetten, al dan niet 
met foto. Wie wil reageren, doet 
dit alleen via een privébericht 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 menu met de 
keuze privébericht sturen. Maar je kan 
natuurlijk de aanbieder ook gewoon 
bellen of mailen. Als ‘de deal’ rond 
is, wordt dit in de whatsappgroep 
gemeld. De ‘koper’ vult het 
pangelformulier in op de website en 
klaar is het!

Heb je geen 06-nummer en wil je 
toch ‘meedoen’ in de appgroep, meld 
je dan even via Contact. Je kan via je 
mail het bericht doorgestuurd krijgen. 
Doe mee, want hoe meer zielen….
Laten we met z’n allen ervoor 
zorgen, dat Ruilkring Hogeland een 
snel groeiende en volop bloeiende 
vereniging kan blijven, waar we 
allemaal meer vreugde aan beleven.

Ruilkring Hogeland in de OmmelanderCourant
We hebben een heel leuk interview gehad met de verslaggever van de 
Ommelander Courant. Het stuk is geplaatst in de abonneeversie en misschien 
heeft niet iedereen het daarom gelezen. Een digitale versie van het interview 
sturen we mee met deze nieuwsbrief.


