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Op 28 januari 2020 was het de 
laatste keer, dat er een gezellige 
inloopbijeenkomst was bij één 
van de leden thuis. Daarna zorgde 
corona ervoor, dat de wereld op slot 
ging. Ach, wat is het lang geleden, 
dat we elkaar ontmoet hebben, 
terwijl toch persoonlijk contact zo 
belangrijk is voor het reilen en zeilen 
van Ruilkring Hogeland. Als je elkaar 

kent, is het leuker en makkelijker om 
pangelafspraken met elkaar te maken. 
Natuurlijk hadden we de online 
bijeenkomsten, de whatsappgroep, 
vraag en aanbod op de site, stukjes op 
facebook en de nieuwsbrieven, zodat 
we niet stil hoefden te vallen, maar de 
afstand was voelbaar. Je gaat elkaar 
missen.
Maar we gaan weer open!  

We durven het aan om weer een 
inloopbijeenkomst te gaan organiseren 

NIEUWSBRIEF JUNI 2021

Colofon
In juli verschijnt er geen nieuwsbrief.

In de 1ste week van augustus 
komt er wel een nieuwsbrief, 

kopij inleveren vóór 31 juli!
op: contact@ruilkringhogeland.nl

De wereld gaat weer open

Zet in je agenda: 

feestelijke inloopbijeenkomst 
op 21 augustus

Opgeven is noodzakelijk 
vóór 31 juli!

op zaterdag 21 augustus 
van 15.00 – 17.00 uur

We gaan er een feest van maken! 
Zet de datum alvast in je agenda. 
De 1,5 m regel zal dan nog steeds 
gelden en daar gaan we ons ook 
aan houden. We willen dan ook van 
te voren weten, hoeveel mensen er 
komen. We kunnen dan een ruimte 
(binnen en buiten) zoeken, die geschikt 
is. Het is dan ook noodzakelijk om je op 
te geven vóór 31 juli!

Wil je erbij zijn? Heb je een tafel nodig 
voor je aanbod? Wil je iets lekkers 
meenemen?
Laat het ons op tijd weten, zodat we 
ons goed kunnen voorbereiden. 
Zijn jullie net zo enthousiast als wij?

Wat gaan we doen met de website?
Er wordt veel gepraat over een 
nieuwe website. Moet de site 
vernieuwd worden? Wat zou 
er verbeterd kunnen worden? 
Kan het zo gemaakt worden, 
dat de leden zelf hun vraag en 
aanbod kunnen bijhouden? 
Of zelf hun pangeltransacties 
kunnen invoeren? Kan er een 
openbaar en een gesloten 
deel (alleen voor leden?) 

komen? Hoeveel gaat dat dan kosten? Begrijpelijke vragen, maar een antwoord 
is niet zo eenvoudig te geven.  
We willen dan ook een oproep doen. Wie heeft voldoende technische kennis 
en ervaring in huis om vernieuwing te realiseren? Wie wil samen met Paul 
(voorzitter) en Lonneke (vormgever) een werkgroep vormen? Je kan hiermee 
pangels verdienen (in overleg). 

We hebben geen geld om dure hulp van buitenaf in te huren, maar er zijn toch 
genoeg talenten aanwezig binnen de Ruilkring? Wie wil ons helpen?

Stuur je reactie naar contact@ruilkringhogeland.nl   
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Pangelkampioen
Hoelang ben je al lid?
Vanaf maart 2017. Ik hoopte al jaren op 
een LETS in Noord-Groningen, dus mijn 
wens kwam uit!
Je houdt al je transacties bij. Hoeveel 
zijn het er al?
In totaal 150 (dus gemiddeld 35 per jaar). 
Maar misschien zijn er leden met meer 
transacties en ben ik helemaal geen 
pangelkampioen?
Heb je een dikke pangelportemonnee 
en waar heb je dat mee verdiend?
Ja, de ruilkring heeft mijn leven in veel 
opzichten verrijkt. Die pangels heb ik 
vooral met timmer- en schilderklussen 
verdiend. 
Waar gebruik je de pangels voor 
(klussen, spullen)?
Die besteed ik aan tuin- en 
schoonmaakhulp en sinds kort ook 

computerhulp. Regelmatig koop ik 
iets lekkers, nuttigs of leuks. Door 
de ruilkring ben ik aan de melk- en 
waterkefir gegaan. Ook staat mijn tuin 
inmiddels vol met stekjes.
Heb je goede tips voor de leden om in 
beweging te komen?
Ik hoop dat alle leden naar de 
inloopbijeenkomsten gaan als die straks 
weer mogelijk zijn. Persoonlijk contact 
is het bindmiddel van de ruilkring en 
bevordert het pangelen enorm, is mijn 
ervaring. 
Mijn advies aan nieuwe leden: de eerste 
stap is soms het lastigst, dus hou het 
simpel en zet om te beginnen één 
vraag of aanbod op de website. Ik heb 
me destijds laten inspireren door de 
V&A van anderen. We zijn allemaal lid 
geworden om te pangelen, dus wees 
niet bang om te vragen! 

Wat zijn leuke klussen geweest die je 
zelf hebt gedaan?
Schilderklussen, zoals meubels een 
andere kleur geven. Van timmeren word 
ik ook blij; ik heb eens een snijplank 
gemaakt voor een kok die maar één 
arm kan gebruiken. Verder maak ik met 
plezier horren. 
Gaat het je om het pangelen of om het 
contact?
In eerste instantie ging het mij om het 
pangelen, maar ik blijk de contacten 
óók leuk te vinden. Ik ben er socialer van 
geworden.
Mis je de inloop?
Ja, ik ben benieuwd naar de nieuwe 
leden en zou iedereen graag met elkaar 
laten kennismaken. Zoals ik zei, dat 
bevordert het pangelen!
Wel eens iets heel geks meegemaakt?
Nee, maar ik vind niet zo snel iets gek.
Ruth 37

In de schijnwerper

vraag en aanbod
Vragen
• Ik zoek een zitbank waar ik ook op 
kan liggen. Liefst van stof (dus geen 
leer).
• Snoeiafval gevraagd om 
takkenwallen mee te bouwen. Ik 
kom het gratis bij je ophalen.
• Wie heeft er kennis op 
woninginrichting en kleurgebruik. 
Zolang als ik in ons huis woon 
verander ik en verplaats ik van alles 
twijfel ik over kleur en inrichting. Wie 
heeft er veel ervaring op het gebied 
van landelijke inrichting en lijkt het 
leuk om mij te inspireren voor een 
nieuwe inrichting/kleurgebruik in 
ons huis?

Aanbod
• Elektrische fruit-, kruiden- & 
groentedroger. 5 etage’s. (recepten 
en gebruiksaanwijzing zit erbij) 
• Hogedrukspuit te leen. Eventueel 
met terrasborstel en/of tuinslangset 
(15 meter tuinslang)
• Scoby om zelf kombucha te maken 
- kombucha is een gefermenteerde 
(probiotische) drank op basis van 
zwarte of groene thee-
• Ik ben graag buiten en ik werk 
graag in de tuin. Ik vind het 
met name leuk om onkruid te 
verwijderen, maar eventueel ook 
gras maaien of grasrandjes knippen.

Kijk vooral regelmatig op de site. Je kan 

het zo gek niet verzinnen of het staat er 

wellicht op. Iets van je gading? Zoek contact 

met elkaar en pangelen maar!

Bovendien wordt in de whatsappgroep 

wekelijks nieuw vraag en aanbod gedaan. 

Het is snelle handel, dus wees er ook 

snel bij. Denk je erom om alleen in een 

privébericht te reageren? 

TIP 

Mis je iets in het aanbod, stel dan je vraag!

Mis je iets in de vraag, bied het dan zelf 

aan! 


