RUILKRING
HOGELAND

Aziz
bakt
taarten
voor
Els

Ank
past op
de kippen
van Wim

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

NIEUWSBRIEF MAART 2021

Verslag ALV
Vanwege de corona-perikelen
is de verplichte Algemene
Ledenvergadering schriftelijk
gehouden omstreeks 4 maart
2021. Jullie hebben allemaal voor
die datum per mail de agenda
ontvangen. Je mocht je bezwaren
kenbaar maken en de hoofdregel
was, dat geen bericht een goed
bericht was. Zo kon toch een soort
stemronde gehouden worden,
waarbij de meerderheid zou
beslissen. Niet ideaal, maar wel
helder.
Van de 75 mensen die mochten
‘stemmen’, hebben er 6 een bericht
gestuurd. 5 personen waren het
volledig eens met de voorstellen,
maar voelden de behoefte om dikke
complimenten uit te delen aan
bestuur en denktank.
Dank jullie wel.
1 persoon heeft aanvullende

vragen gesteld, die persoonlijk zijn
beantwoord.
Kortom, vanaf 4 maart hebben we
een nieuwe voorzitter Paul Leenders;
hij heeft zich in de vorige nieuwsbrief
al voorgesteld. Ook hebben we een
nieuwe penningmeester Gertie Prins;
zij stelt zich voor in deze nieuwsbrief.
Secretaris blijft Alette Bisschop.
Financiële stukken zijn volledig
goedgekeurd en de spelregels –
zie website - zijn wat gewijzigd en
aangevuld.
De denktank bestaat uit de 3
bestuursleden, aangevuld met
de leden Joke Engel (facebook)
en Lonneke Clarenburg (website,
nieuwsbrief). En Renate Hartholt
doet voor ons allemaal de
pangeladministratie; zij stelt zich ook
voor in deze nieuwsbrief.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer
‘normaal’ doen. Alette 44
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Wisseling van de wacht
Even terug naar waar het begon.
Minke (oprichtster van Ruilkring
Hogeland) ging drie jaar geleden
stoppen met de organisatie.
Gelijktijdig met Ruth stapte ik in de
organisatie van deze leuke club. Er
was al een groepje meedenkers, de
huidige Denktank. Een bestuur was er
nog niet, maar dit is wel vereist als je
met een aantal leden een non-profit
vereniging vormt. Zo werd ik in eerste
instantie voorzitter en secretaris en
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Ruth werd de penningmeester van
de ruilkring. De andere taken werden
prima verdeeld over de overige
Denktank leden.
Vanaf feb. 2020 werd Alette gekozen
tot secretaris. Ze is er geknipt voor en
het scheelde mij veel tijd.
Als voorzitter leidde ik eens per
maand het Denktank overleg,
verstuurde ik de persberichten en
onderhield o.m. de externe contacten.
Doordat deze club positief is ingesteld
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en we elkaar goed aanvoelden en
aanvulden, vond ik het fijn om te
doen. Nu ga ik mijn tijd weer anders
besteden.
Ik kan met een gerust hart stoppen als
voorzitter nu Paul Leenders deze taken
op zich genomen heeft.
Tot ziens op de eerst volgende inloopbijeenkomst. Ik kijk er naar uit, maar
heb nog wel een poosje geduld. Tot
Pangels!
Marieke B.
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Mag ik me even voorstellen?
Voor sommige
ben ik al
een bekend
gezicht bij
de ruilkring.
Anderen
kennen me
wellicht van
stukjes uit de
nieuwsbrief,
maar het
is wel goed om me even voor te
stellen in het kort als de nieuwe
penningmeester van de Ruilkring.
Ik ben Gertie Prins (lidnr.70), 64
jaar, geboren in Geleen. Na de
sluiting van de mijnen, via Gouda,
op mijn 12e in het Noorden
terechtgekomen. Inmiddels woon ik
ruim 24 jaar in Winsum. Ik werkte in
de zorg en in het welzijnswerk. En
leidde een tijdlang het Steunpunt
Vrijwilligerswerk De Marne &
Winsum.
Ik volg al jaren het wel en wee van

letskringen. Draalde echter met
lid worden van de Keerkring in
Groningen, want wat had ik nou
aan te bieden? Pas na de leuke
gesprekken tijdens de ruilbeurs in
2019 ben ik eindelijk lid geworden
van de Ruilkring Hogeland.
Helaas heb ik door Corona maar 2
bijeenkomsten meegemaakt, maar
wat een warm bad. Maar ook de
individuele contacten met leden zijn
leuk.
Sinds de ALV van 2020 doe ik mee
in de denktank en ben ik beheerder
van de whatsappgroep. Op de
penningen passen gaat wel lukken
en hopelijk ook wat extra potjes
aanboren voor activiteiten, voor als
dat weer mogelijk is. Maar tot die tijd
hoop ik dat we met de leden veel
aan elkaar hebben zowel in contact,
diensten, spullen, ideeën, tips en dat
we anderen ook aansteken met ons
enthousiasme. Want hoe meer….!
Gertie 70

Wat gebeurt er met de reacties op de vragenlijst?
Uit de vragenlijst, die 13 x ingevuld
is, bleek dat de meerderheid erg
positief is over het reilen en zeilen
van de ruilkring. Er werden ook
suggesties gedaan om de site uit
te breiden en om het werk van het
bestuur te ontlasten. Wij zullen gaan
onderzoeken wat daarvan haalbaar is
Naast het ruilen met gesloten beurs,
werd het ook belangrijk gevonden dat
het een letssysteem is, duurzaamheid
werd genoemd, maar ook het contact
met mensen. Dat laatste wordt in de
huidige coronatijd ook erg gemist.
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Het aanbod op de site voldoet niet
aan behoefte van sommigen, maar er
wordt ook soms niet of nauwelijks op
gekeken, laat staan iets actiefs mee
gedaan. Er is overigens 1 iemand, die
dagelijks op de site kijkt voor vraag en
aanbod, mensen actief benadert en
weet wat mensen te bieden hebben.
Als we een prijs voor de meeste
pangeltransacties zouden uitreiken
dan zou dat lid de pangelprijs krijgen!
De site, de nieuwsbrief en facebook
pagina werden als positief, creatief,
uitnodigend, enthousiasmerend
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DE ETALAGE
Kijk je al jaren tegen je oude meubels
aan en ben je toe aan verandering? Ik
vind het leuk om jouw stoel, kastje,
tafel of wat dan ook van hout, over
te schilderen. Jij kiest jouw eigen
kleur(en) en ik zorg voor een perfect
resultaat. De sfeer van jouw inrichting
verandert op slag en je hoeft geen
nieuwe dure meubels te kopen!
Laat je inspireren door deze
‘voor & na’ foto’s:

lid nr.37
gewaardeerd, maar sommigen
maakten er geen gebruik van.
De vragenlijst werd als positief
instrument gezien om als lid je te
kunnen uiten over het beleid van de
Ruilkring en men hoopte dat er voor
de volgende ALV weer gebruik van
wordt gemaakt.
Het nieuwe bestuur zal samen met
de denktank de ideeën en tips gaan
bekijken en wellicht gaan gebruiken.
Maar ideeën blijven het hele jaar
welkom en hoeven niet te wachten op
een volgende vragenlijst. Want samen
maken we de ruilkring steeds beter.
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Mag ik me even voorstellen?

Er werd mij gevraagd me via een
stukje in de nieuwsbrief voor te
stellen, dus bij deze. Ik ben Renate
Hartholt, een 37-jarige stadjer die nu
alweer drie jaar in het mooie Winsum
woont samen met mijn man en onze
twee vrolijke dochtertjes. Na de leuke
pangelbeurs eind 2019, ben ik lid

Als de lente komt dan……..!

geworden van de ruilkring. Ik had,
zoals zoveel nieuwe leden, geen flauw
idee wat ik te bieden had en heb me
tijdens de ALV vorig jaar opgegeven
om de pangeladministratie bij
te houden. Zodoende krijg ik
al doende een beeld bij wat er
allemaal verpangeld kan worden;
onder meer tuinoogsten worden
gedeeld, keukenapparaten geleend
en hulp geboden bij schoonmaak
of tuinonderhoud. Zelf ben ik nog
niet veel verder gekomen dan wat
voorwerpen aan te bieden voor
overname.
Ongeveer tegelijkertijd met mijn
start bij de ruilkring, ben ik ook
met mijn huidige baan begonnen.
Ik ben psycholoog, waarbij ik me
voornamelijk richt op de Acceptatie en
Commitment Therapie (ACT). Hierbij

staat het ontwikkelen van veerkracht
en flexibiliteit centraal, in plaats van
de focus op het verminderen van
klachten. Door onder andere wat meer
afstand te kunnen nemen van wat
je verstand je allemaal wijs probeert
te maken en meer los te komen van
allerlei regels die je jezelf en anderen
oplegt om controle te houden. Mocht
iemand daar meer over willen weten,
dan wil ik daar best over in gesprek
gaan.
Zo zie je maar hoe een beetje
veranderen van perspectief kan
helpen: van bah, wat moet ik nou
over mezelf gaan vertellen kom ik
ineens eindelijk over de drempel
om een dienst aan te bieden om te
verpangelen!
Renate 71

mijn huis gebeurd. Voor mij is dat een
rotklus en nu doet iemand het fluitend

en ik geniet van het gedane werk waar
ik al tijden tegen aanhikte.
Heb je zaden te veel, kun je goed
zaaigoed kweken, hou je van snoeien,
tuinadvies geven, de tuinmeubels
soppen of mest je liever een huis uit
of wordt je blij van belastingpapieren
invullen. Voor ieder uur werk wat jij
leuk vindt, handig in bent, kun je weer
iets uitbesteden van een uur wat jij
minder zit zitten of kunt. Al het werk
is dus gelijkwaardig aan elkaar dat is
het mooie van een letssysteem als de
ruilkring.
Iedereen heeft zo zijn ding waar hij/
zij goed in is. Wat doe jij fluitend ?
Laat het ons weten, dan gaan we er
een oorverdovende lente van maken
met z’n allen!
Gertie 70

Hoe gaat dat bij jou? Popel jij ook om
de tuin in te gaan? Of moet het huis
van onder tot boven er aan geloven?
Vernuffer je je aan de vogeltrek? Of lig
je lekker in de zon met een boek?
Wat je ook graag doet, het meeste
zal wel kunnen, zelfs in deze tijd met
corona. Helaas houdt de ruilkring
nog geen bijeenkomsten, maar 1
op 1 ontmoeten op 1,5 meter is wel
mogelijk. Dus kijk eens op de site wat
er wordt aangeboden en gevraagd.
Ik persoonlijk stel het ook vaak uit.
Ik heb me nu voorgenomen om elke
week iets te vragen en te plaatsen
en ergens op te reageren. Het heeft
gerealiseerd dat ik 3 transacties heb
en dat er eindelijk schilderwerk in
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