
Hanna
zoekt

planten
voor haar

tuin

Harry
stopt

sokken

Wie
gaat

fietsen
met

Maria?

RUILKRING
HOGELAND

Een netwerk om te ruilen en te lenen
zonder tussenkomst van geld

Aziz 
bakt 

taarten
voor 
Els

Ank 
past op 

de kippen 
van Wim

Nu wij allemaal - noodgedwongen 
door Corona- veel meer thuis zijn, 
beginnen de opruimkriebels op te 
spelen. Hebben jullie ook ineens 
zin eens goed door de kasten te 
gaan om te kijken wat er weg kan? 
Moet de stofkam eens lekker door je 
administratie? Wat moet zeker altijd 
bewaard blijven, ook al ligt het wat te 
verstoffen?
Bestuur en denktank van Ruilkring 
Hogeland voelen dezelfde kriebels. 
We hebben dan ook besloten om de 
rubrieken Vraag en Aanbod eens goed 
onder de loep te nemen. Doen jullie 
mee?

Allereerst is het goed om te melden 
dat elke wijziging, aanvulling of 
vernieuwing van je eigen Vraag en 
Aanbod doorgegeven kan worden 
via de website. Vul het vraagformulier 
en/of aanbodformulier in en onze 
webmaster Lonneke zorgt ervoor, dat 
het goed op de site komt te staan.

Wil je vooral goed kijken naar je V & A 
van 2018 en 2019, want per 1 januari 
2021 worden die jaren verwijderd van 
de site.
Wat kun je nu doen?
Kijk nog eens kritisch naar je eigen 
V & A. Is het nog actueel? Is het een 
blijvend of een tijdelijk iets? Kan het 
eraf of moet het blijven staan? Wil je 
misschien de tekst vernieuwen? Geef 
het door!
V & A uit 2018 en 2019 kunnen 
opnieuw aangemeld worden 
met bijv. een verfrissend nieuwe 
tekst, ze komen dan te staan in de 
opgeschoonde lijst. Laat het ons 
weten!

Er zijn ook leden die geen V & A 
hebben doorgegeven. Doe het vooral 
wel, want hoe meer V & A hoe meer 
er gepangeld wordt. En dat is toch 
waarom je lid bent geworden van 
Ruilkring Hogeland? 
Tenslotte, je kan natuurlijk altijd vriend 

worden van RH, dan hoef je geen V & 
A meer in te vullen, maar ja, dan heb 
je ook geen mogelijkheid meer om te 
pangelen.

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020

DE VOLGENDE 
INBELBIJEENKOMST IS OP 

29 OKTOBER IPV 31 OKTOBER

TUSSEN 19:30 EN 20:30 UUR

THEMA 

“DE FEESTDAGEN, NU AL…?”

Vooraf aanmelden is nodig via 
contact@ruilkringhogeland.nl 

LAATSTE INBELBIJEENKOMST 
IN 2020 IS OP

26 NOVEMBER, 
OOK VAN 19.30 – 21.00 UUR 

Hebben jullie nog een idee 
voor een thema? 

Laat het ons weten.

Heb je ook de schoonmaakkriebels?

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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De  feestdagen…….., nu al? 
Ja, want dan ben je mooi klaar en hoef 
je niet in de stress te schieten of naar 
de winkel te sjezen, want wie weet 
biedt iemand dat ene leuke, handige, 
lieve cadeau in de ruilkring aan. Of 
krijgt dat spel, keukengerei of boek 
een plek waar het wel wordt gebruikt, 
gezien of gehoord.

Loop je huis eens door op zoek naar 
een leuk cadeau voor anderen, wat 
je kinderen/kleinkinderen ontgroeid 
zijn en zet het op de site of in de 
whatsapp-groep.  Of kijk op de site, 
wie weet staat er iets als vraag wat jij 
nog hebt liggen of is er iets aangebo-
den wat je net zoekt of op een idee 
brengt.

Ook overbodige kerstspullen, zoals 
die kunstkerstboom, die 5 pieken, de 
sinterklaas CD, champagneglazen, fon-
dueborden, tafellinnen, dat lichthert 
voor in de tuin of die kersttrui of dat 
leuke sinterklaaspak! Wie weet maak 
je er iemand anders blij mee.

De creatievelingen onder ons kunnen 
wellicht weer prachtige engeltjes, 
kerststallen, schaapjes, sinterklaasjes, 
kerstballen/versiering maken of kerst/
nieuwjaarskaarten.

De kookfanaten zijn waarschijnlijk al 
aan de slag met chutney en marme-
lade of hebben handige tips voor een 
heerlijk menu, een grote braadpan te 
leen of dat ene kookboek.

En dan de gedichten, misschien kun 
je hulp aanbieden als je daar goed in 
bent of juist hulp vragen.
Het kan allemaal als vraag of aanbod.  

Daarom in oktober al de feestdagen, 
want nu al bezig met de feestdagen 
geeft heel veel plezier, ideeën, activi-
teit en hopelijk ook ruilmomenten.
Net als vorige maand wat vragen 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. Vier je kerst of sinterklaas,  
 beide of geen?
2. Wat eet je met kerst? 
3. Koop je pepernoten in augustus 
 voor het geval ze tzt op zijn?
4. Wie gaat normaliter naar een  
 kerstnachtdienst?
5. Wie groeit altijd rond de feest- 
 dagen en dan niet in de lengte?
6. Speel je wel eens voor sint, piet 
 of de kerstman?
7. Wie draait passende muziek in 
 deze tijd?

Doe je mee deze maand? Zou fijn zijn 
want hoe meer…..

DE ETALAGE

Ik wil wel eens in de week 
boodschappen doen voor iedereen 

die moeite heeft om zware 
boodschappentassen te tillen en te 
sjouwen of te kwetsbaar is om zelf 
naar de winkel te gaan, nu corona 
op de loer ligt. Voor het symbolische 
bedrag van 2 pangels doe ik de 
boodschappen voor je in Winsum 
(Aldi, AH, Kruidvat bijv.) en breng het 
naar jou toe. Voel je hiervoor? Neem 
dan contact op met Alette (44).
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1. Houd je een jaarlijkse seizoen- 
 wissel 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 kleuren- 
 analyse en hanteer je dan een 
 kleurenwaaier?
6. Welk kledingstuk mag echt nooit 
 weg?

Gertie had weer leuke vragen voorbe-
reid over het thema kleding. Als zoiets 
de titel meekrijgt: “Uit de kast of in de 
kast”, word ik geprikkeld om een tipje 
van de sluier te lichten. Aan seizoens-
wisseling doe ik niet echt. Natuurlijk 
trek ik meer aan, als het koud wordt. 
Naarmate de dagen korter worden 
trek ik me gek genoeg ook vaak meer 
aan van opmerkingen, misstanden, de 
coronabeperkingen. Ik weet inmiddels 
dat ik dat ‘lastpak’ het beste uittrek, 
door erop uit te trekken. Al is het 
maar even boodschappen doen. Even 
een frisse neus halen en in beweging 
komen dus.
Het roze moment van het ‘uit de kast’ 
komen, ligt alweer ver achter me. Ik 
was 14 toen ik al wist dat de hetero-
wereld mij te klein werd. Op mijn 20e 
was ik er helemaal uitgegroeid. Ik prijs 
mij gelukkig met ouders die mij niet 
de deur wezen, zoals bij zovelen. Het 

anders in de wereld staan heeft me 
een hoop gebracht. 
Voordat ik te ver afdwaal van het on-
derwerp nog een paar antwoorden op 
Gertie’s vragen.
Ik heb 1 sjaal en diverse Buff’s, die vind 
ik handiger. Eenmaal over je hoofd 
getrokken verlies je deze niet. Ook kan 
de Buff dienen als hoofdband of muts.
Mijn oma breide wel borstrokken. Ik 
draag nog steeds graag wol, maar dan 
van het Merino-schaap. Die kleding 
kriebelt niet. 

Ik heb nooit een kleurenanalyse ge-
daan, maar zie soms mooie resultaten 
bij anderen. 
Ja, er kunnen telkens kledingstukken 
weg. Er zit nog steeds teveel in mijn 
kasten. Nu ik niet meer werk, hoeven 
bepaalde ‘nette’ kledingstukken niet 
meer. Ik denk dat ik altijd graag één of 
meer fleece-jasjes zal houden.

Wie vindt het leuk om ook eens zo’n 
babbel-stukje te schrijven? 
Marieke  Boekhoudt (21)

Thema september
 “Uit de kast of in de kast?”
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 Nu we elkaar niet kunnen zien, 
hebben we een idee om toch met 
elkaar actief bezig te zijn binnen de 
ruilkring en de ruilkring nog meer uit 
te breiden.
We willen graag promotiemateriaal 
gaan maken voor nieuwe 
ledenwerving. Wij denken aan een 
tasje gevuld met spullen door ons zelf 
aangeleverd, gemaakt, bedacht. Zoals:

1. zakjes zelf gewonnen zaad,

2. potje met kaartjes met vragen,

3.  boekenlegger, 

4. steen(tje) met tekening/woord, 

5. klein potje jam/pesto/zalf van  
 50 tot 100ml 

6. boekje met inspirerende spreuken/ 
 tips/tekeningen 

7. herbruikbare tasjes voor groentes 
 en fruit of brood.

8. Zakje met chocolaatjes of 
 energieballetjes

9. Kerstversiering: kerstengeltje, 
 ballen

10. Notitieboekje

11. Wasdoek voor kaas

12. Zelfgemaakte zeep

13. Mondkapjes

14. Geurzakjes met lavendel

15. Waardebon voor stekje van 
bijvoorbeeld calendula

16. Omlegkalender/ boekenleggers 
met inspirerende spreuken of 
wijsheden

17. Oogmasker

18. Onderzetters voor pannen of 
kopjes

19.  Setje enveloppen

20. Je eigen flitsende idee!

Kies  1 of meer uit bovenstaande lijst 
of kom zelf met een ander idee! Als je 
niet iets wilt maken, heb je wellicht 

wel materiaal in vorm van 
potjes, lapjes of goede ideeën voor 
spreuken en vragen. Misschien 
ben je handig om spullen leuk te 
verpakken in doosje, zakjes, doeken 
of enveloppen. Sommigen dingen 
kun je heel goed met iemand samen 
maken( met in achtneming  van 
de coronamaatregelen)en er zo 
een gezellig projectje van maken. 
Op Printerest kun je veel inspiratie 
opdoen.
We willen graag 150 tasjes maken! Dus 
waar ben jij goed in ? Wat wil jij doen?
Het zou super zijn als we van iedereen 
een reactie krijgen ……..
Want hoe meer…..!

Verdere informatie volgt in volgende 
nieuwsbrief!

Doe je mee met de ledenwerving?


