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NIEUWSBRIEF JANUARI 2022
Bestuur en Denktank van Ruilkring
Hogeland wensen iedereen een mooi
en gezond nieuw jaar. Samen zetten
we de schouders eronder om er weer
een inspirerend en actief jaar van
te maken met veel pangelplezier
en mooie ontmoetingen. We zullen
nog even geduld moeten hebben,
want corona is nog niet weg. We hopen wel dat we in het voorjaar weer kunnen
starten met de inloopbijeenkomsten. De plannen liggen al in de week.
Misschien heb je zelf leuke nieuwe ideeën, laat het ons weten. Of zet het op de
website bij Vraag en Aanbod. Heb je suggesties voor de inloopbijeenkomsten of
wil je meehelpen om activiteiten te organiseren, laat het ons weten. De Ruilkring
is van ons allen, laten we er ook samen weer iets moois van maken. Doe je mee?

Overpeinzingen aan het begin van 2022
Allereerst de allerbeste wensen voor
2022! Vooral liefde voor jezelf en
voor elkaar en in verbinding blijven
met je zelf en met elkaar wens ik
jullie toe! In tijden van Corona niet
meer zo vanzelfsprekend.
Aan het begin van het jaar maken
veel mensen een lijst met goede
voornemens, zoals beginnen met dit,
stoppen met dat. Voornemens die
soms lukken om uit te voeren maar
vaak ook niet.
Voor dit jaar heb ik een voornemenslijst gemaakt, geen goede
voornemens, maar voornemens.
Ik heb de afgelopen maanden
(creatieve) onderwerpen verzameld
waar ik me altijd nog eens in wil
verdiepen. En daar een lijst van
gemaakt.
Aanleiding voor het maken van deze
lijst was het maken van 150 engeltjes
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van lontwol. Mijn dochter, zelfstandig
ondernemer op spiritueel gebied,
had een evenement georganiseerd,
en verwachtte daar 100 deelnemers
voor te krijgen. Als extra kregen de
deelnemers twee cadeautjes, één een
door haar gemaakte kleine ’organite
‘en een engeltje van lontwol door
mij gemaakt. Een evenement dat ook
over engelen gaat, dan ook nog twee
cadeautjes te krijgen waarvan één
een engeltje en dat is ook nog eens
gemaakt door Joke Engel, mooier krijg
je het niet. Honderd is best veel maar
de deelnemers wisten niet dat ze het
zouden krijgen, dus ik mocht er mee
ophouden wanneer ik wilde. Na er 120
voor haar gemaakt te hebben, dacht
ik: ik kan hier in mijn buurt ook nog
wel wat licht en liefde verspreiden en
heb er toen nóg 30 gemaakt. En toen
dat klaar was, viel ik een beetje in het
spreekwoordelijke gat, en bedacht ik
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de voornemenslijst.
Een paar voorbeelden. Ik heb nog
een mand met wol staan. Die moet
weg door het breien of haken van
iets. Project 1 was twee mutsen
breien voor mijn kleinzoon en een
paar beenwarmers haken voor mezelf.
Verder wil ik nog één keer proberen
of kant breien me nog lukt. Niet dat
de mand dan leeg is maar het begin
is er. Een ander voorbeeld is origami.
Ben begonnen met wat doosjes te
vouwen, heb zakjes gemaakt om
geschenkjes in te verpakken, nu vouw
ik elke dag vijf kraanvogels (voor liefde
en geluk). Ook kwam ik prachtige
raamdecoraties tegen om te vouwen
van vliegerpapier en dat houdt mij (en
ook mijn kleinzoon) momenteel in de
ban. En er staan nog meer dingen op
mijn lijst, o.a. zeep maken, en meer
doen met mijn kruidenopleiding.
Creatieve dingen doen is voor mij

Schriftelijke ALV
op 2 maart 2022
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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wat mediteren is voor een ander.
Ik krijg mijn hoofd niet stil als ik ga
zitten mediteren, maar wel als ik met
aandacht en liefde iets creatiefs doe.
Dát is mijn vorm van meditatie. Dát is
voor mij ook een mogelijkheid om in
verbinding met mezelf te blijven.
Waar word jij blij van? Wat houd jou
gaande in deze tijd? Hoe houd jij de
verbinding met jezelf en anderen?
De raamdecoraties ga ik aanbieden
in de Ruilkring. Bij dit artikel vast een
foto.
Joke Engel (19)
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Mijn opzegging bij de Ruilkring Hogeland
Na vijf jaar heb ik besloten om mijn lidmaatschap van de Ruilkring op te zeggen.
Dat heeft een aantal redenen.
Steeds meer wordt er gehandeld via een app en aangezien ik niet de beschikking
over een mobiele telefoon heb, kan en wil ik daar niet aan meedoen.
Mijns inziens lijkt de handel steeds meer te gaan om goederen, terwijl voor mij de
waarde van de Ruilkring juist ligt in diensten. Dat valt ook op te maken uit mijn vraag
en aanbod op de website: haar knippen of verven, elpees of video’s digitaliseren,
legpuzzels of een vouwfiets uitlenen. Helaas krijg ik geen respons op mijn vraag en
aanbod en staat er steeds weinig nieuws op de website en dat maakt dat ik me ben
gaan bezinnen op het lidmaatschap.
Toen ik de Ruilkring vijf jaar geleden heb opgezet was dat naar voorbeeld van de
Keerkring in de Stad, waar ik eerder lid van was. Daar kon ik iemand vragen me te
helpen bij elektriciteit of het leggen van vloerbedekking.
Ik heb wel een paar keer iets groots (dressoir en linnenkast) kunnen laten verven
door Ruth en Ria heeft samen met Yvonne deurposten geverfd. Erg leuk vond ik de
etentjes bij Lonneke en Alette, die nu door Corona geen doorgang meer konden
vinden. Mijn laatste pangels heb ik uitgegeven aan een uitleg op en over het orgel in
de Eenrumerkerk en een rondleiding door de voormalige pastorie door Dirk; echt een
aanrader! Pangels heb ik met name verdiend door in de tuin te werken bij Boukje en
Anne en de administratie van Rita op orde te helpen brengen.
Mijn waardering voor degenen in denktank en bestuur die de afgelopen jaren de
Ruilkring hebben uitgebouwd tot wat ze nu is, is groot. Het verbaast me hoe er steeds
weer inventieve acties komen, zoals een tasje voor (nieuwe) leden met allerlei leuks
en nuttigs en elke keer weer een Nieuwsbrief met wetenswaardigheden, die er ook
nog eens prachtig uitziet.
Ik wil een ieder hartelijk bedanken met wie ik in de afgelopen vijf jaar binnen de
Ruilkring contact heb gehad; het was een fijne tijd! Minke (11)

vraag en aanbod
Een greep uit vraag en aanbod op
de site tot medio januari 2022
Vragen
• Ik zoek een liefhebber van oude
afspeelapparatuur (geluid en
beeld materiaal, videorecorders,
bandrecorders, pick-up)
om samen apparaten weer
bespeelbaar mee te maken.
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Gebruiksaanwijzingen aanwezig.
Ik hoor graag van je. Mail check ik
twee keer per week ongeveer. Een
reactie kan even duren dus;).

• Heb net een viool basgitaar
gekocht en vraag mij af of er hier
iemand is die mij kan helpen met
wat basis dingen zodat ik straks weer
niet van alles moet afleren.....

Wie
gaat
fietsen
met
Maria?

Aanbod
• kleine appelboom zoekt fijnere
plek met meer licht en ruimte om uit
te groeien.
de boom staat drie jaar in de grond.
zou rond deze tijd goed uitgegraven
kunnen worden.
voor zak biologische tuinaarde om
het gat te vullen en pangels zoveel
als je er voor over hebt.
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schijnwerper: Sam van der Meij (lidnr 103)

Recent gepensioneerd, zijn leven
lang geboeid door energie en
duurzaamheid, na zijn afstuderen als
geofysicus al snel verzeild geraakt in de
ICT, twintig jaar later weer teruggerold
in de wereld van de energie, EPA(=Energie Prestatie) Adviseur en
directeur van een EPA-adviesbureau,
eerste directeur van het coöperatief
energiebedrijf ‘EnergieVanOns’,
(gezamenlijke onderneming van de
Friese, Groningse en Drentse energiecoöperaties), is Sam van der Meij nu
nog veelvuldig te vinden bij de GrEK,
de GRoninger EnergieKoepel.
De kernwaarden die hem aanspreken
in de Ruilkring zijn vrijwel dezelfde
die hem ook bezighielden in de
energie-wereld: samen, zuinig, sociaal,
kleinschalig, milieuvriendelijk.
Sam is iemand met een Boodschap,
en die is bovenal praktisch: Mensen,
word wakker! En is het niet vanwege
het klimaat, dan toch wel vanwege
het getrek aan je portemonnee
door de grote energiespelers. Niet
alleen de energie zelf is duur, maar
ook de netbeheerders willen geld
zien, heel veel geld! Netbeheer
NL bijv. wil de komende jaren 100
miljard (omgerekend zo’n €10.000,per werkende inwoner) van de
Nederlandse overheid voor het
transport van stroom, inclusief alle
terug geleverde zonnestroom. Sam
legt uit dat onze zonnepanelen ‘s
zomers op het elektriciteitsnet een
probleem veroorzaken, doordat ze de
meeste stroom produceren wanneer
we daarvan juist het minst gebruiken.
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En hoewel er overal ter wereld
koortsachtig naar wordt gezocht, is
de Gouden Graal voor de opslag van
grote hoeveelheden elektrische energie
nog altijd niet gevonden, niet voor de
hoeveelheden die we nodig zouden
hebben om er comfortabel de andere
helft van het jaar mee door te komen.
Ook opslag in de vorm van warmte van
de ‘s zomers opgewekte overtollige
energie voor gebruik in de winter
is daarvoor geen goede oplossing,
m.n. vanwege de onvermijdelijke
transportverliezen, zowel naar de
opslag als daar vandaan.
Het typische bezwaar van zonneenergie geldt veel minder voor de
stroom die met wind wordt opgewekt,
die loopt veel beter in de pas met
onze collectieve energiebehoefte: in
de winterse helft van het jaar is de
energieopbrengst van windmolens juist
veel hoger dan in de zomerse.
Wat Sam betreft zit daar voor ons
allemaal een leermoment in. Want
het energietransport waarvoor de
netbeheerders zoveel geld willen zien
is vooral een (seizoensgebonden)
overcapaciteits-probleem. Wat wij
zouden moeten snappen komt hierop
neer: “Je moet je kinderen wind
gunnen...” Waaraan hij onmiddellijk
toevoegt dat er ook en allereerst
aan de kant van de overheid bij de
plaatsing van windmolens het nodige
dient te veranderen, waarbij het
collectieve belang voorop staat, en
niet de (beleggings-)winsten die ermee
behaald kunnen worden.
Energiebesparing begint altijd met
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isolatie, maar stap twee is van even
groot belang: een warmtepomp. Alle
warmte die je gebruikt om je huis te
verwarmen komt uiteindelijk buiten,
dus in de atmosfeer terecht. [bewijs: als
je nu de verwarming uitzet is je hele
huis na twee of drie dagen afgekoeld,
de warmte is dus afgestaan aan de
atmosfeer...] Anders gezegd: alle
warmte die je produceert door aardgas
te verbranden draagt bij aan het
opwarmen van de atmosfeer.
Maar een hybride warmtepomp
onttrekt die warmte (grotendeels)
juist aan de buitenlucht, de atmosfeer,
gebruikt die dan om je huis te
verwarmen, waarna die warmte
uiteindelijk weer in de buitenlucht
terugkeert. Dat is pas echt circulair....
Sinds anderhalf jaar bewoont Sam
zelf een matig tot redelijk geïsoleerd
rijtjeshuurhuis van ca. 70m2 zonder
zonnepanelen, maar wel met een
warmtepomp; de kamerthermostaat
(vast) op 18ºC, van juni t/m december
2021 bedroeg zijn totaal gasverbruik
ca. 50 kuub, alleen voor warm tap- en
douchewater; hij kookt op inductie, en
zijn elektriciteitsverbruik in diezelfde
zeven maanden was ongeveer 1500
kWh.
Dus moeten we, als het aan Sam van
der Meij ligt, als de gesmeerde bliksem
allemaal aan de warmtepomp, want
dat is ook al heel zinnig en rendabel
bij een wat minder goed geïsoleerd
huis, naar Sam’s ervaring zelfs al vanaf
energielabel D.
Interview door Fred van Hessen,
energiecoach, nummer 89
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