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Tja, het lijkt nog steeds meer herfst 
dan lente, maar wie weet zitten we zo 
opeens in de zomer!

De vogels en de planten in de tuin 
passen hun plannen her en der wat 
aan, maar ondertussen zie je al wel 
overal activiteit.
De kachels zijn bij de meeste mensen 
nog steeds aan, maar misschien 
heb je wel al de zomergarderobe 
tevoorschijn gehaald. 
Of al de 
voorjaarsschoonmaakkriebels, 
plantjes opgekweekt en de tuin al 
voorbereid? 
Ook het buitenzwemseizoen is van 
start gegaan en misschien verdapper 

je je met elke morgen een frisse duik? 
Of heb je last van de voorjaarsblues en 
komt er niets uit je handen?

Hoe dan ook. Ook dit jaar zal het wel 
weer zomer worden. De Ruilkringers 
kunnen nog wel even wachten op die 
leuke zomerjas, jurk, mooie stek uit 
je tuin of dat heerlijke boek of stapels 
tijdschriften. De groene hulptroepen 
hebben vast straks ook nog wel tijd 
om wat te doen in menig tuin. Maar 
dan moeten we wel ons aanbod 
melden op de site of in de app. Doen 
hoor, dan heb jij ook een bijdrage 
geleverd aan het voorjaarsseizoen van 
onze ruilkring. 
Eitje toch?!

Gertie(70)

NIEUWSBRIEF MEI 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

nieuw! vraag en aanbod

Vragen
• Ik moet/wil de komende maanden 

op zoek naar een andere goedkope 
tweedehands auto maar ik heb 
niemand in mijn netwerk die 
mij hierbij kan adviseren. Ik 
zoek iemand die dus een beetje 
verstand heeft van auto’s, en 
die mee kan gaan als ik bij een 
potentiële auto wil gaan kijken en 
mij kan adviseren of het een goede 
koop zou zijn.
• Wie heeft een hogedrukspuit 

en wil daarmee mijn tuinpad 
schoonmaken?
• Ik zoek een mooie haarklip met 

wat blauw en/of groen en blauw- 
groenig tasje om te lenen of over 
te nemen voor een feestelijke 
gelegenheid

Aanbod
• Ik heb een elektrische 

verticuteerder te leen om lucht in 
je gras te brengen, dit bevordert de 
groei en levert je een mooier gazon 
op. 
• Koelbox met koelelementen
• Geboorte- c.q. verjaardagslinger
• Hand grasmaaier
• Ik houd van buiten zijn en 

tuinieren, ik wil wel komen onkruid 
wieden

In mei leggen alle vogels een ei! En wat doen wij?

Een greep uit nieuwe vraag en aanbod, die in april en mei op de site zijn gezet 



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

Ach , weet je nog….
Met een zekere weemoed denk ik 
terug aan al die inloopbijeenkomsten, 
die we in de afgelopen jaren hebben 
meegemaakt. Zo heerlijk om elkaar te 
zien en te spreken en onder het genot 
van koffie/thee met een zelf gebakken 
taartpunt ideeën uit te wisselen om 
samen te kunnen pangelen. Op de 
tafels werden spulletjes neergezet 
voor de liefhebbers, op=op duurde 
nooit lang. Aan het eind van de inloop 
waren er afspraken gemaakt met 
elkaar om diensten uit te wisselen 
(‘Fijn dat je op de kippen wilt passen’) 
en ging je naar huis met een nieuw 
boek of een mooi stekje. We hadden 
weer even bijgetankt. Een vereniging 
komt meer tot leven, als je elkaar live 
kunt zien. Als je niet kunt inlopen, 
loop je ook niet zo makkelijk tegen 
nieuwe pangelideeën op.

Zo werd ik door een van de leden 
geattendeerd op het volgende citaat:

“Er kan geen handel bestaan zonder 
vertrouwen en het is heel moeilijk om op 
vreemden te vertrouwen.”  

Het komt uit Sapiens; Een kleine 
geschiedenis van de mensheid door 
Yuval Noah Harari (pag. 45).
Zonder inloopbijeenkomsten leren 
we elkaar niet kennen en weten we 
te weinig van elkaar om contact op 
te nemen. Dat doe je niet zo snel met 
iemand die je alleen nog maar van 
naam kent. De Ruilkring raakt wat uit 
zicht, het pangelen schiet er bij in. En 
wie zijn toch al die nieuwe leden? 
Bestuur en denktank staan in de 
startblokken om weer inlopen te gaan 
organiseren, alleen eerst nog even 

corona de deur wijzen. Nog even 
geduld. 

Alette (44)

Elke nieuwe deelnemer in de groep 
krijgt een persoonlijk appberichtje 
over het gebruik van de appgroep. 
Daarin staat ook dat je op een aanbod 
of vraag in een privébericht (PB) 
moet reageren om een overdosis 
aan appjes te voorkomen voor de 
medegebruikers. 
Omdat het waarschijnlijk niet 
helemaal duidelijk is volgt daarom een 
opfriscursus:
  
Met een Android toestel werkt het 
zo: 
Bovenaan het bericht staat de naam of 
het telefoonnummer van de persoon.
Als je dat aanklikt volgt er een 

keuzemenu.
Kies daaruit 
bericht verzenden 
aan naam/
telefoonnummer 
en stuur een 
berichtje!

Met een Apple iPhone werkt het zo:
Zet je vinger op het appje waarop 
je wilt reageren. Je krijgt dan een 
keuzemenu te zien. 
Kies voor Privé antwoorden en typ dan 
een berichtje in.

Als je op deze manier privé reageert, 
komt jouw antwoord alleen terecht bij 

diegene die iets vraagt of aanbiedt en 
is dit niet zichtbaar in de groepsapp, 
wat een hoop ruis scheelt. 
 
Kom je er toch niet uit kijk dan even 
in de ledenlijst en zoek daar het 
telefoonnummer op en neem privé 
contact op.
Zeker met inmiddels 43 mensen in 
de groep is het belangrijk dat de 
appgroep prettig blijft voor iedereen.  
En inderdaad gaat het soms per 
ongeluk mis. 

Van jullie appbeheerder Gertie 
(70) 

Opfriscursus voor Privéberichten in de appgroep


