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 Net als de ontluikende natuur 
willen ook wij in april al zo veel. 
Maar ja, Covid-19 is nog veel te 
actief. Wij zijn al wel begonnen 
met de voorbereidingen voor dit 
seizoen in de verwachting/hoop 
dat het toch mogelijk zou moeten 
zijn om voor grotere groepen iets te 
organiseren. Wij streven er naar om 
een ledenbijeenkomst te organiseren 
in juni dan wel juli. 
Tot dan zijn wij achter de schermen 
ook nog met tal van andere zaken 
bezig. Zo heeft het Bestuur en de 
Denktank uitgebreid de antwoorden 
op de vragenlijst besproken. Daar 
staan heel veel suggesties in en daar 
hebben wij een keuze uit gemaakt. 
Alles overnemen of initiëren zou veel 

te veel tijd van ons vergen. 
Een suggestie die wij al hebben 
overgenomen vind je in deze 
nieuwsbrief: een nieuwe rubriek met 
daarin opgenomen een selectie van 
onlangs geplaatst Vraag en Aanbod 
op de website. 
Ook de website zelf verdient de 
komende tijd veel aandacht. Alhoewel 
de geldelijke middelen beperkt 
zijn, willen wij toch aan de gang 
hiermee. Wij gaan overwegen of er 
een splitsing kan komen tussen een 
algemeen gedeelte en een afgesloten 
gedeelte voor onze ruilkringleden. 
Ook het kunnen plaatsen van foto’s 
zullen we gaan bekijken. En het meer 
interactief maken van de site. 
Daarnaast zijn we bezig met het 

NIEUWSBRIEF APRIL 2021

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

Wat zijn onze plannen?

   Nieuwe rubriek: recent vraag en aanbod

maken van een Marketing en PR plan 
om zo meer gestructureerd naar 
buiten te kunnen treden. 
Maar ook de kern van onze vereniging 
gaat gewoon door. Er wordt volop 
gepangeld en er verschijnen vrijwel 
dagelijks nieuwe Aanbiedingen en 
Vragen. Je merkt, er is volop beweging 
in Ruilkring Hogeland: het lijkt wel 
lente met al dit nieuwe leven.
Paul (100)

Uit de vragenlijst kwam naar 
voren dat mensen vergeten 
op de site te kijken. In de 
whatsappgroep wordt
veel geplaatst en snel 
verhandeld, maar op de site zijn 
juist de blijvende
zaken te vinden. Dat is dus zeker 
handig om te kennen en daar ook 
je aanbod te plaatsen. 
We hopen dat deze rubriek ons 
gaat inspireren.

Een greep uit recent geplaatste 
vraag en aanbod op de site: 

Uit de vragen

• Gevraagd: snoeiafval om 
takkenwallen mee te bouwen

• Wie kan mij inspireren voor een 
nieuwe inrichting/kleurgebruik in 
ons huis?

• Wie heeft een hogedrukspuit 
en wil daarmee mijn tuinpad 
schoonmaken?

Uit het aanbod

• Diverse gereedschappen, al dan  
niet met hulp (zaagmachine, 
lijmpistool, lassen)

• Gesprekken over levensvragen

• Tafeltje Wit, metalen poten en blad 
van Duropal LxBxH is 82 x 60 x 75.

• Een klusser, die graag actief is

• Voorlezen voor alle leeftijden of 
een wandeling maken

• Div. planten: helleborus, Josta-bes

• Huishoudelijke apparaten
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April doet wat ie wil!
Ook dit jaar bleek maar weer dat gezegdes niet zomaar zijn ontstaan. 
Is de lente net begonnen, dan vindt april het nodig om de 4 seizoenen ff in 
korte tijd over te doen. En wij? Wij hebben het maar te nemen zoals het komt!
Lukt het ons ook om te doen wat wij willen? Nee, natuurlijk niet, op sommige 
wellicht na, maar vaak heb je rekening te houden met anderen. Of laat je je 
beperken door het weer, door geld, door angst………!
Wat zou het mooi zijn om te kunnen doen wat je wilt en als ’t niet is wat 
je bevalt, het gewoon weer te stoppen en het over een andere boeg te 
gooien……!

Misschien kan de ruilkring hier iets in te bieden hebben voor ons? 
Twijfel je of je iets wel of niet kunt plaatsen op de site of in de whatsappgroep, 
doe het dan en als het niet bevalt verwijder je het gewoon weer. 
Misschien bewaar je ook spullen omdat je er ooit nog iets mee wilt gaan doen? 
Wil je het dan echt of wordt het een soort moeten?
Net als dat boek wat je ooit gaat lezen. Skip het, als het niet meer bij je past. 
Zet het op de site of kijk juist of iemand iets heeft als aanbod/vraag.

Geen groene vingers, maar wil je wel leuke groene planten of een weelderige 
tuin, vraag advies of  zoek hulp via de site. 
Wil je weer eens heerlijk voorgelezen worden of een gesprek met iemand over 
levensvragen. Samen wandelen of wil je een keer niet zelf koken. 
Er is zoveel mogelijk. En als je niet op de site vindt wat jij wilt, dan zet je 
gewoon een vraag erop. Super toch dat dat kan?

Een ander gezegde is “Waar een wil is, is een weg”
Bevalt de weg die je bewandelt niet? Je kunt altijd nog van je weg veranderen 
of omkeren. Maar je hebt wel even gedaan wat je wilde!

Gertie (70)

Ervaringen van een secretaris 
’s Morgens eerst maar eens kijken of 
het postduifje vannacht weer gevlogen 
heeft om een briefje af te leveren op 
het secretariaat. Het beestje heeft 
het er maar druk mee, want het is de 
laatste tijd een af en aan gevlieg de 
hele dag en nacht door. Kijk, ze heeft 
haar hele bekkie vol. Uitgeput zit ze al 
op mij te wachten op de vensterbank. 
Vertederd aai ik over haar koppie en 
zet wat te drinken voor haar neer. 
Gelijk maar aan de slag. Wat brengt ze 
vandaag allemaal mee en wat moet 
weer mee terug, als zij weer sterk 
genoeg is om te vliegen?

duifje, briefje, bureautje 
aaitje, voederbakje, potloodje
theetje, koekje, dossiertje, 
 
fronsje, zuchtje, ideetje !
briefje, belletje, drinkje
printje, mapje, vinkje
zegeltje, likje, envelopje,
duifje, zwaaitje, uitknopje

Morgen komt ze vast en zeker weer, 
nog even naar de winkel voor wat 
graantjes, dat heeft ze wel verdiend…

Alette (44)

Mag ik me even voorstellen?    
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Op zoek naar een wel héél persoonlijk cadeau voor een 
(klein)kind?    
 Ik heb onlangs voor het dochtertje van een vriendin 
van mijn dochter een geboorte- c.q. verjaardagsslinger 
gemaakt. En aan het maken weer veel plezier beleefd.                                                      
En zoals altijd waren ook deze ouders  heel blij met dit 
cadeau.
M.i. kun je haast geen persoonlijker cadeau bedenken!                                                                             
Bovendien kan het een heel leven gebruikt worden en 
geeft het bij elke verjaardag een bijzonder feestelijk 
tintje aan die dag. Mijn ervaring is ook dat ouders van 
een pasgeborene de slinger gewoon het hele eerste 
jaar laten hangen.
De slinger bestaat uit katoenen vlaggetjes met (van 
wolvilt) de geboortenaam en –datum. De totale lengte 
van de slinger is ongeveer 6 meter.

Ik bied het aan voor 25 pangels en de materiaalkosten 
in euro’s.                                                                                  
Er is  ongeveer 3 x een halve meter stof nodig (als je 
verschillende stofjes wilt) en 6 meter biaisband. En één 
lapje wolvilt. Totale kosten aan materiaal tussen 
€ 10 en € 15.
Je kunt de keuze voor de stof ook aan mij overlaten als 
je dat liever hebt.  In overleg is alles mogelijk.
Dit aanbod zet ik het nu ook op de website.
Er zit behoorlijk wat werk in het maken, dus verwacht 
niet dat het in één dag klaar is. Ik heb minstens een 
week nodig.

    Joke Engel (19)

DE ETALAGE


