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Klagen kan en gebeurt ook geregeld, 
maar helpt niet echt.  Maar kan wel  
heerlijk  zijn  af en toe….! Het duurt 
ook al lang en het einde is nog ver 
weg. Hoe ga jij daar mee om? Doe je 
aan omdenken? Neem je het zoals 
het is en komt? Klaag je veel? Lap je 
alles aan je laars? Heb je je huis al 2x 
ontrommeld en geschilderd? Al die 
boeken nu eens uitgelezen of juist 
helemaal niets gedaan?
Wat gaat dat de ruilkringers aan? Niets! 
Maar wij blijven zoeken naar kansen 
om meer mensen tot pangelen aan te 
zetten. Want dat maakt de ruilkring 
aantrekkelijker. Zorgt dat mensen 
pangels gaan verdienen en ook 
weer diensten kunnen afnemen van 
anderen. Maar het geeft ook contact 
met leden onderling, een breder 
aanbod.

Mocht je tijd overhebben kijk dan 
eens op de site. Misschien zie je iets 
leuks, krijg je inspiratie om zelf ook 
nieuw aanbod te plaatsen, al dan 
niet geïnspireerd door de huidige 
tijd. Boodschappen aanbieden  
voor mensen, die dat niet kunnen, 
oppassen bij gezinnen met kinderen, 
hond uitlaten, koken om een gezin 
te ontlasten, spelletje met kinderen 
doen, speurtocht uitzetten of verhaal 
voorlezen? 

Jaja, hoor ik mensen al denken. Nu 
reageert ook al niemand op mijn 
aanbod? Kijkt er wel eens iemand 
op die site? Ik word nooit gebeld? Ik 
woon in Groningen en volgens mij 
wordt er alleen in Winsum gepangeld! 

Tja, het schiet er steeds bij in! Ik ken 
die mensen niet, zijn ze wel geschikt, 
kunnen ze wel goed verven, naaien, 
tuinieren?

Jaaa……..! Ook de leden van het 
bestuur en de denktank kennen deze 
gedachtes en horen ze ook wel eens 
van teleurgestelde leden, als er niet op 
hun aanbod is gereageerd. Maar wat 
doe je er zelf aan? Wat kun je er zelf 
aan doen?

Elke dag op de site kijken is een optie, 
maar of dat veel zoden aan de dijk zet? 
Misschien eens bellen met iemand  en 
vragen naar het aanbod, kennismaken 
op die manier, vervoer van Winsum 
naar elders is wellicht op te lossen, 
misschien heeft de ander wel een 
handige tip waar je 
mee verder komt. 
Ook kun je misschien 
je eigen aanbod wat 
verduidelijken. Maar 
ook gewoon het 
een keer doen, die 
maaltijd, taart, naaiklus, 
vervoer, poetshulp regelen of dat 
energieadvies vragen, want dat is wat 
zo vaak gebeurd…..Van uitstel komt 
afstel en dan…………?!
We willen juist meer……., dus wissel 
die bon uit het tasje in voor een 
dienst. Doe eens gek, maak kennis 
met een ander en laat ons in 2021 heel 
veel gaan pangelen via de site, de 
whatsappgroep en via facebook. Dat 
kan in elk geval wel, nu er niet zo veel 
kan!
Gertie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2021

Op 4 maart 2021 wordt de 
Algemene Ledenvergadering 

gehouden. Het zal een 
schriftelijke vergadering zijn. 

Rond 20 februari ontvangen jullie 
de vergaderstukken, de agenda 

en een vragenlijst. 
Nadere informatie over de gang 

van zaken volgt dan ook.

Wat kan wel, nu er zoveel niet kan?

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt 
maandelijks in de laatste week 

van elke maand. 
Kopij moet voor de 15e per mail 

aangeleverd worden op:
contact@ruilkringhogeland.nl

Het is weer tijd 
om de contributie te innen! 
Ook van de penningmeester nog de 
beste wensen voor 2021! 
Zoals elk jaar een vriendelijk verzoek 
aan de leden om de contributie van 
€12,- in de maand januari te betalen. 
Het IBAN vind je in de ledenlijst. 
Vrienden van Ruilkring Hogeland, 
willen jullie je donatie van €12,- (of 
meer) ook in januari betalen? Iedereen 
alvast bedankt! 
Ruth

RUILKRING HOGELAND

KORTINGSBON

Geldig tot 31-12-21  Uitsluitend voor leden

voor het krijgen van korting op het afnemen van een dienst binnen Ruilkring Hogeland

Je eigen naam:                                                                      lidnr.                     Omschrijving:

De eerstvolgende kwartaalbijdrage van 5 pangels wordt niet afgeschreven van je pangelsaldo

Bon inleveren bij Alette (44)
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Helaas moeten we melden dat zowel 
de voorzitter als de penningmeester 
van het bestuur van Ruilkring 
Hogeland niet herkiesbaar zullen 
zijn voor een volgende termijn. Op 
de Algemene Ledenvergadering, die 
naar alle waarschijnlijkheid op 4 maart 
schriftelijk zal plaatsvinden, hopen 
we dat we verder kunnen met nieuwe 
leden in het bestuur.

Wie voelt ervoor om zich kandidaat te 
stellen voor een van beide functies? 
Voorwaarden zijn wel:
- dat je de principes van de ruilkring 

van harte kunt onderschrijven 
- dat je bereid bent om de nodige tijd 

te steken in de uitvoering van je taak 
- dat je minimaal al een jaar lid bent 

van de ruilkring
- dat je de nodige computer-

vaardigheden bezit

Dit zijn de taken van de voorzitter:
Voorzitter

•  voorzitten van de vergadering van 
de Denktank en de ALV

•  bij aanwezigheid op de inloop geeft 
de voorzitter informatie door

•  onderhoudt externe contacten; 
vooralsnog ook de persberichten

Dit zijn de taken van de 
penningmeester:    
Penningmeester
•  verstuurt begin januari 

betalingsverzoeken jaarcontributie 
aan de leden en donatieverzoek aan 

de vrienden van onze ruilkring.
•  controleert de eurocontributie 

en stuurt een bericht van 
ontvangst bij nieuwe leden, naar 
contact@ruilkringhogeland.nl,  
vraagenaanbod@ruilkringhogeland.
nl en pangels@ruilkringhogeland.nl 

•  verstuurt herinneringen en deelt 
betalingsherinneringen op A-5 uit 
tijdens de inloop van januari en evt. 
februari.

•  doet betalingsoproep in de 
nieuwsbrief van januari

•  verricht alle euro betalingen 
•  maakt het financieel jaarverslag + 

begroting
•  onderhoudt contact met de 

kascommissie

Je reactie zien we graag tegemoet via 
het contactformulier.

Oproep: wie wil een vacature opvullen?

De tasjesactie was een groot succes
Dank jullie wel voor al deze hartverwarmende reacties. 
We hebben er met plezier aan gewerkt en ook gelukkig van 
diverse leden hulp gehad. De actie duurt voort in de vorm 
van een welkomsttasje. De nieuwe leden zijn er ook blij 
mee. 

Eeen greep uit de reacties van leden en vrienden op de 
tasjesactie:

‘Het groene Tasje met verrassingen: wat een mooi 
cadeautasje met leuke spulletjes, bedankt!! Mooi gebaar, 
zo persoonlijk langs gebracht en ook meteen even een 
gezicht te zien van de kring, leuk.’

‘Dank jullie wel voor de prachtige verrassingentas, die ik 
vorige week heb gekregen. Echt heel bijzonder en creatief, 
verbindend en zo positief.’

‘goede dag allen die dit 
bericht lezen,
mijn dank is groot.
Ik ga er van genieten.
groet tot spoedig?’

‘Bedankt aan iedereen 
van de Ruilkring voor 
het tasje, wat een fijne 
spulletjes zitten erin! 
Een hoopvol 2021 gewenst.’

‘Onder de koffie hebben we tas met inhoud bekeken. 
Overweldigend! Het laat weer even zien hoe de grootsheid 
van de dingen in het ‘kleine’ zit. Die verschillende talenten 
worden goed zichtbaar en dat je met weinig middelen veel 
kunt doen!
Mooi en kostbaar gebaar!  Bedankt!’


