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Ondertussen zijn de besmettingen 
opgelopen maar ook al weer 
dalend. Op 13 augustus wordt in een 
persconferentie uitgelegd wat het 
vervolg is van de versoepelingen: 
worden ze gehandhaafd of zijn er toch 
weer meer beperkingen? Dit alles als 
slag om de arm voor onderstaande:

In Nederland gaat het de goede kant 
op wat betreft de bestrijding van het 
Coronavirus. We mogen meer, meer 
met meer mensen. Kortom: ook de 
eerste ledenbijeenkomst sinds lange 
tijd wordt iets om serieus plannen voor 
te maken.
In de vergaderingen van bestuur en 
denktank van de Ruilkring was het 
de laatste maanden elke maand een 
weerkerend agendapunt, maar of het 
echt door kon gaan en wanneer dan, 
bleef gissen en ongewis. 
Maar bij de vergadering in juni was het 
uitgangspunt: we gaan het doen!!!
En wel op zaterdag 21 augustus, van 
15-17 uur, de locatie wordt je na opgave 
bekend gemaakt.
Juni was te snel, in juli zijn veel mensen 
met vakantie en hoewel in augustus 
ook nog mensen met vakantie gaan, 

hopen we toch dat de meesten dan al 
terug zijn. 
En zoals in het vorige bericht vermeld: 
áls het door kan gaan, dan maken we 
er een feestje van.
En we gaan ervan uit dat heel veel 
leden hier ook naar uitzien en van plan 
zijn om te komen.
Maar ook voor belangstellenden is 
het dé uitgelezen kans om kennis te 
maken met leden en bestuur, de sfeer 
te proeven, kijken hoe dat gaat met 
pangels en handel, en de gelegenheid 
om vragen te stellen. 

Wat betekent het in de praktijk? 
- De 1,5 meter afstand zal gehandhaafd 
blijven
- Iedereen moet zich opgeven, leden 
en niet-leden
- We hopen dit feestje buiten te 
kunnen houden, maar het weer laat 
zich niet bestellen. 
  Dus  hebben we een ruimte gevonden 
waar zowel buiten als binnen genoeg 
plaats is. 
- Ruime mogelijkheid om spullen en 
lekkers te (ver)kopen, je diensten aan te 
bieden of uit te
  leggen; leden die een tafel nodig 
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Zet in je agenda: 

feestelijke inloopbijeenkomst 
op 21 augustus

Opgeven is noodzakelijk 
vóór 31 juli!

hebben voor hun spullen kunnen dit 
aangeven bij de aanmelding. 
- Ruime gelegenheid om bij te praten of 
om nieuwe contacten te leggen, kennis 
te maken
- Korte activiteiten om het geheel een 
nóg feestelijker tintje te geven
- en uiteraard koffie en thee en lekkers!
Voor wie?
- leden van Ruilkring Hogeland 
- belangstellenden
- opgave verplicht, voor leden en niet-
leden via contact@ruilkringhogeland.nl
- totaal aantal deelnemers: 25, dus 
wacht niet te lang met je op te geven.
We gaan er iets moois van maken: 21 
augustus a.s. van 15-17 uur.
Noteer vast in je agenda!

Voel je welkom, 
want je bent welkom!!!!

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
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In de schijnwerper: Ilse
Hoelang ben je al lid van Ruilkring 
Hogeland? Weet je nog waarom je lid 
bent geworden?
Ach, goede vraag, haha, ik heb eigenlijk 
geen idee hoe lang ik alweer lid ben van 
de Ruilkring.
Ik weet nog dat ik in de bibliotheek 
in Bedum een foldertje zag liggen en 
dacht: “Wat een goed initiatief, daar 
doe ik graag aan mee!” En zo is dat 
begonnen. Ik ben een paar keer naar 
inloopbijeenkomsten geweest. Ik heb 
een keer op een minimarktje gestaan 
om de Ruilkring te promoten. En ik 
heb ook nog hele leuke herinnering 
aan de Ruilmarkt in het Obergumer 
kerkje in Winsum, maar ja hoe lang het 
alweer geleden is. Dat zou ik op moeten 
zoeken.
Ben je een echte pangelaar? 
Ik ben niet een echte pangelaar, denk 
ik. Ik vind het principe om te ruilen écht 
geweldig. Het liefst houd ik de prijs laag, 
als dat kan. Dus ja, ik weet niet of een 
echte pangelaar dat zou doen .
Alleen als ik allerlei ingrediënten 
moet kopen, vraag ik wat meer. Maar 
eigenlijk vind ik het het mooist als je 
laagdrempelig met elkaar kunt ruilen, 
dus voor weinig pangels. 
Hoe verdien jij je pangels?
Best wel divers eigenlijk. Ik doe wel 
klusjes, ik ben een keer “computerhulp” 
geweest, dat was erg gezellig. Ook heb 
ik schoongemaakt. Verder heb ik soms 
wat plantjes, of fruit uit de tuin. Oh ja, 
en ik maak quiche, omdat ik dat zelf erg 
lekker vind. En op de markt in Obergum 
verkocht ik mooie rode malusappeltjes.
Van welk aanbod word je helemaal blij?
Mooie bloeiende planten voor in de tuin, 
vind ik erg leuk. 

En nu helemaal, nu zoek ik bloeiers 
voor in de tuin, en fruitstruikjes. En als 
iemand me zou kunnen helpen om mijn 
woonkamer te stylen, daar zou ik heel 
blij van worden! hahaha!
Wat was je leukste pangeltransactie?
We hebben in het begin van de 
Coronatijd ons kippenhok opgeknapt en 
via de ruilkring hebben we vier prachtige 
kuikens en hun moeder gepangeld. Ik 
had me de hele tijd afgevraagd waar 
we nu eens zouden gaan zoeken voor 
een paar mooie kippetjes. En toen was 
er ineens aanbod van kipjes op de 
Ruilkring. Daar word ik nog steeds elke 
dag erg blij van, hihi. 
Gaat het je om het pangelen of om het 
contact?
Ik vind allebei erg leuk. Een poosje terug 
was ik op zoek naar een boekje van het 
Pieterpad. En toen kwam ik bij een lid, 
die het boekje voor me had. Ze wist 
ook heel van weven. Superleuk om met 
haar te praten en te zien, wat ze allemaal 
maakte. Ik heb toen ook een “spintol” 
van haar overgenomen voor pangels. 
Maar ik vond het erg mooi om door haar 
te worden rondgeleid in haar huis en 
haar creativiteit te bewonderen.
Heb je nog goede tips voor de leden om 
in beweging te komen?
De whatsappgroep vind ik een 
supervondst! Ondanks dat ik weet dat 
niet iedereen een telefoon heeft, ben ik 
er wel erg blij mee.
En wat mij in het begin zeker heeft 
geholpen, was dat ik gebeld werd om 
mijn eigen vraag en aanbod even onder 
de loep te nemen. Ik ben vaak wat 
makkelijk en dan blijft het er wat bij. 
Terwijl als je er even voor gaat zitten, 
dan zie je weer een heleboel leuke 

dingen, die je aan te bieden hebt en die 
je ook kunt vragen. Op die manier blijft 
het vraag en aanbod weer fris en dat is 
natuurlijk het doel.
Kom je ook op 21 augustus? Wat vind je 
van de inloopbijeenkomsten?
Ik weet nooit goed hoe mijn weken 
lopen, dus ik vind het lastig om 
nu al te zeggen of ik kom op de 
inloopbijeenkomst. Ik vind de 
inloopbijeenkomsten wel gezellig. In het 
begin moest ik wel over een drempel. Ik 
had niet echt het idee wat ik er nu van 
kon verwachten. En om van alles mee te 
nemen, vond ik wat onhandig. Wat ook 
meespeelde was dat ik in het begin nog 
maar weinig pangels had en ik vond het 
onhandig om dat gelijk maar allemaal uit 
te geven op de inloopbijeenkomst. 
Er is ooit eens voorgesteld om bij de 
inloopbijeenkomsten een spreker, of 
een thema te doen. Ik denk dat dat een 
superidee is. Er zijn veel mensen in de 
ruilkring, die volgens mij wel ergens 
een specialiteit in hebben. Het zou 
leuk zijn als er per avond iemand iets 
wil vertellen, en daaromheen dan het 
aanbod en de vraag.
En ik zou de ruilkringpromotie in het 
kerkje van Obergum twee of driejaarlijks 
terug laten keren. 
Tenslotte wil ik nog zeggen, dat ik blij 
ben met de super-enthousiaste mensen, 
die de Ruilkring hebben opgezet en 
draaiend houden. De nieuwsbrief en 
ook de berichtjes op Facebook lijken vol 
energie te zijn geschreven. Heerlijk dat 
het zo bruist en floreert. 
Bedankt voor de eer van de 
schijnwerper en heel veel plezier verder 
met jullie mooie nieuwsbrieven!
Groetjes, Ilse
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vraag en aanbod

Vragen
• Ik ben al tijden op zoek naar 
een handboor, waarmee je zonder 
elektriciteit een gat kan boren. 
• Wie kan voor mij een ring 
repareren? Het is een ring die met 4 
beugeltjes om de vinger zit en in elk 
beugeltje zit een elastieken draadje 
dat vervangen moet worden. Nogal 
priegelwerk waar ik niet geschikt 
voor ben en de spullen niet voor 
heb.

Aanbod
• Mijn rode rozenstruik moet 
plaatsmaken voor een regenton. Als 
jij hem zelf uitgraaft, krijg je hem 
voor 1 pangel.
• Ik heb 23 gloednieuwe AA alkaline 
batterijen (niet-oplaadbaar) over.
• Wil je eens een rit of tochtje 
maken in een elektrische (deel)auto? 
Kan eenvoudig geregeld worden. 
Neem voor een rit in een elektrische 
Nissan Leaf contact met mij op. 
Kosten hangen natuurlijk af van hoe 
lang en waarnaartoe je ermee wilt 
rijden.

Een greep uit vraag en aanbod 
op de site In de zomer 2021. 
Het is komkommertijd, maar 
wellicht stimuleren of prikkelen 
deze oproepjes ons:

In de etalage

Je  vindt orgelmuziek mooi, maar 
je weet  eigenlijk niet hoe die 
verschillende klanken opgebouwd 
zijn?
Ik ben beroepsorganist van o.a. het 
Lohman-orgel (1817) in Eenrum en 
kan je dit op een eenvoudige en 
aansprekende manier uitleggen.
Het orgel in Eenrum heeft 28 
stemmen en een vrij Pedaal. Ook 
dit zal je nu nog niets zeggen 
waarschijnlijk.
Die stemmen (registers) maken deel 
uit van vier families. Als je kennis 
gemaakt hebt met deze familieleden 
zul je heel anders luisteren naar een 
orgel, net zoals je anders luistert 
naar je eigen familieleden t.o.v. 
onbekenden.

In een orgeldemonstratie van 
ongeveer drie kwartier stel ik 
de families aan je voor. Wil je 
een uitgebreide versie dan kan 
dat ook! Daarna volgt een korte 
bespeling van het orgel. En wil 
je zelf het orgel laten klinken, 
ook dat is mogelijk. En zeg dan 
niet: maar ik kan helemaal niet 
orgelspelen, geluid krijg je er 
zeker uit!
Kom alleen of neem nog een 
paar mensen mee (met de 
1,5 meter maatregel kunnen 
er maximaal  4 personen 
deelnemen). Dag en datum in 
onderling overleg af te spreken.
Kosten : 10 pangels
Dirk Molenaar (48)


