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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020

Van oud naar nieuw!?
Ja inderdaad ook nu zijn we er weer
vroeg bij met het thema van de
maand. Het is pas november en nu al
over Oud en Nieuw, terwijl Sinterklaas
en Kerst nog komen!
In de denktank van de ruilkring blijven
we proberen om het aanbod voor de
ruilkringers zo groot en aantrekkelijk
mogelijk te laten worden. Daarvoor
zijn we o.a. gestart met thema’s ter
inspiratie. Het lijkt te werken. De
laatste inbelbijeenkomst leverde weer
aardig wat transacties op en ook in
de WhatsApp-groep hadden we een
record aan vraag en aanbod.
Sommigen maken aan het einde van
het jaar de balans op. Hoe was het
jaar, wat had ik me voorgenomen en
is het uitgekomen? Bevalt het of wil
ik dingen anders gaan doen in het
nieuwe jaar?
Ik neem mezelf altijd voor om een
dagboek te beginnen, maar dat is dan
in februari nog niet gebeurd. Ondanks
het nieuw aangeschafte mooie schrift.
Ook zijn er de stapels ongelezen
tijdschriften, bewaarde niet- gebruikte
recepten, planten die ik wil stekken
en verpotten, kleren om te verstellen,
kozijnen die verf behoeven en spullen
om op te pimpen. Verder moet de garage nodig worden uitgemest en wil ik
musea en tuinen bezoeken. Daarnaast
wil ik natuurlijk ook beter met mijn tijd
omgaan, nog meer afvallen, gezonder
eten………!
Ik weet het precies en kan de uitkomst
al wel voorspellen!!!! Ik ga het dit
jaar anders aanpakken. Ik ga maatjes
zoeken in de ruilkring om de dingen
samen te doen. Samen een klus aanHanna
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pakken, een uitje plannen, instructie
vragen voor iets wat ik maar uitstel.
Dit werkte de keren dat ik het zo deed
heel goed. Wie doet mee? Ik barst
van de ideeën en ben juist handig in
administratieve klussen en vind het
leuk om iets samen te ondernemen.
Bij deze doe ik meteen een aanbod
voor mooie lege dagboeken en ook
nog van de paperbooks van Flow!
Hoe werkt dat bij jou? Ter inspiratie
weer wat vragen:
1. Maak jij graag van oude dingen iets
nieuws?
2. Heb je ook hobbymateriaal liggen,
waar je maar geen gebruik van maakt?
3. Heb je nog ongebruikte nieuwe
kleren in de kast hangen, omdat je
liever de oude vertrouwde kleren
aantrekt?
4. Hoe vier je dit jaar oud en nieuw?
5. Wie is vaak ontevreden over het
eindresultaat van een klus, baksel?
6. Wie heeft zijn/haar huis vol met
zelfgemaakte spullen?
7. Wie heeft wel ideeën maar komt er
niet toe?
8. Koop je elk jaar een andere scheurkalender voor op de WC?
9. Kijk je op sites naar filmpjes, plaatjes voor inspiratie of instructie?
10. Onderneem je ook wel eens iets
totaal onbekends?
Ben je er net als sommige anderen
niet toegekomen om de nieuwsbrief
te lezen, uit te zoeken hoe het inbellen werkt, vergeten je aanbod te
verversen of je aan te melden voor de
inbelbijeenkomst? Vergeten om je aan
te melden voor de WhatsApp-groep?
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DE VOLGENDE
INBELBIJEENKOMST IS OP
26 NOVEMBER
VAN 20.00 – 21.00 UUR
VIA DE WHATSAPPGROEP
THEMA : VAN OUD NAAR NIEUW
Let op: gewijzigde tijd!
Meld je aan!
contact@ruilkringhogeland.nl

Geeft niet, maar wel jammer natuurlijk.
Op 26 november hebben we de laatste inbelbijeenkomst van dit jaar. We
beginnen nu om 20.00 uur, misschien
past het deze keer en geef je je deze
keer wel op en anders volgend jaar als
het een keer uitkomt.
In februari halen we aanbod en vraag
van 2018 en 2019 van de site, omdat
het absoluut niet inspirerend is om
die oude data te zien staan op de site.
Hoewel wat je toen aanbood nog
steeds van toepassing kan zijn, vragen
we je er toch even naar te kijken. Als
de oude tekst niet vernieuwd hoeft te
worden, vermeld dat dan ff in het contactformulier dat je aanbod of vraag
van die bepaalde datum vervangen
kan worden voor die van 2020 of 2021
of vervang je tekst in een andere.
Gertie (70)
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OPROEP AAN ALLE LEDEN

Tot slot, dit is voor dit jaar de laatste nieuwsbrief,
volgend jaar nieuwe thema’s, nieuwe kansen?
Wie wil zich kandidaat stellen voor de
functie van penningmeester in het
bestuur van Ruilkring Hogeland?
Ruth is niet herkiesbaar tijdens de
volgende Algemene Ledenvergadering
in februari 2021.
Wat zijn de taken van een
penningmeester?

Wij wensen ieder
een bruisend en gezond 2021,
en een nog groter aantal actieve leden,
in de Ruilkring

• verstuurt begin januari
•
•
•
•
•
•
•

betalingsverzoeken jaarcontributie
aan de leden en donatieverzoek aan
de vrienden
controleert de eurocontributie en
stuurt een bericht van ontvangst
bij nieuwe leden, naar: contact@
ruilkringhogeland.nl
verstuurt herinneringen en deelt
betalingsherinneringen op A-5 uit
tijdens de inloop van januari en evt.
febr.
doet betalingsoproep in de
nieuwsbrief van januari
verricht alle euro betalingen
maakt het financieel jaarverslag +
begroting
maakt begrotingen van activiteiten,
zoals een ruilbeurs
onderhoudt contact met de
kascommissie

Als je vragen hebt, mag je bellen met
Marieke (21) of Alette (44)
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want hoe meer…!!!!!

DE ETALAGE

Vind jij het leuk je huis in december
in kerstsfeer te brengen?
En kan deze kerstengel daaraan
bijdragen?
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Of heb je niks met kerstengelen,
maar misschien wel met een
beschermengel?
Hij kan in de kerstboom (ik gebruik
hem altijd als piek), maar kan ook
aan iets anders hangen natuurlijk.
Als de piek niet meer nodig is, dan
hangt mijn engel aan de lamp, het
hele jaar.
De (kerstengel) is te koop voor 2
pangels. Ik heb (nog) geen voorraad,
ik maak ze op bestelling.
Joke Engel nr 19
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