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De ledenvergadering is dit jaar weer 
een schriftelijke aangelegenheid. 
De officiële datum is vastgesteld op 
2 maart 2022. Bestuur en denktank 
zijn op die datum tussen 09.30 en 
12.00 uur in vergadering bijeen. 
Hoe werkt een schriftelijke 
vergadering, zal je je afvragen en 
waarover mag ik meebeslissen?

Zo werkt het
We leggen jullie een aantal vragen 
voor(totaal 77 leden en vrienden).
We gaan ervan uit, dat je stilzwijgend 
instemt met de voorstellen, als je niet 
reageert. Geen bericht is een goed 
bericht en je stem wordt dan geteld 
als een ‘mee eens’.
Als de meerderheid van de leden/
vrienden het niet eens is met een 
voorstel, is dat voorstel verworpen en 
zullen we als bestuur hierover verder 
nadenken.

Voorzitter
Op dit moment is er een vacature 
voor de functie van voorzitter in het 
bestuur van Ruilkring Hogeland. 

Er heeft zich één kandidaat-voorzitter 
gemeld, te weten Anna Sillessen, 
lidnummer 102. Het bestuur stelt voor 
haar te benoemen als voorzitter. 
Indien er geen bezwaren kenbaar 
worden gemaakt, zal zij op 2 maart 
2022 voorzitter zijn.
De penningmeester Gertie Prins en de 
secretaris Alette Bisschop zijn bij geen 
bezwaar herkiesbaar.
Met een nieuw bestuur hopen we 
weer een frisse start te maken in 2021. 

Vragenlijst
Zouden jullie de vragenlijst willen 
invullen en voor 25 februari 
2022 terug sturen naar contact@
ruilkringhogeland.nl ? We gaan zeker 
aan de slag met de inspirerende 
uitkomst van de vragenlijst.
Wat leuk is en goed werkt, moet 
je koesteren. En wat aan slijtage 
onderhevig is, heeft een fris nieuw 
jasje nodig. Zo hopen we er met z’n 
allen weer een mooi nieuw jaar van te 
maken met nieuwe plannen en veel 
pangelplezier.  

Bestuur en Denktank Ruilkring 
Hogeland

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 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

AGENDA
Algemene Ledenvergadering 
(schriftelijk) op 2 maart 2022

Inloopbijeenkomst op 
9 april tussen 14 – 16.00 uur, 

Tiggeldobbe, Winsum

Infokraam op de 
Duurzaamheidsmarkt op 

14 mei 2022, Winsum

Algemene Ledenvergadering

Duurzaamheid in het klein
Je huis isoleren, een elektrische 
auto, zonnepanelen op je dak; 
velen van ons zullen zich hier mee 
bezig gehouden hebben of zijn er 
nog mee bezig. Alles in het kader 
van energiezuiniger leven en 
duurzaamheid. Heel belangrijk en 
lovenswaardig. Daarnaast zijn er in 
en om het huis ook vele manieren 
om op kleine schaal bezig te zijn met 
duurzaamheid. Tenslotte maken ‘vele 
kleintjes, één grote!’ Daarvoor hier 
wat tips:
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• Gebruik je wattenschijfjes om je 
make-up te verwijderen of je gezicht 
te reinigen? Je kunt hiervoor natuurlijk 
schijfjes van bio-katoen kopen. Dat 
scheelt al een deel in de belasting 
voor de natuur. Je kunt echter ook 
zelf schijfjes maken die je in een 
“waszakje” makkelijk uitwast in de 
wasmachine. Gebruik hiervoor (een 
oude) molton. Heb je die niet? Bij 
de 2de handswinkel kun je ze vaak 
voor een paar centen kopen. Bepaal 
de grote d.m.v. b.v. een omgekeerd 
glas en knip ze uit. Even de rand 
omzigzaggen en je schijfjes gaan vele 
was- beurten mee. Heb je zelf geen 
tijd of zin, of mis je deze vaardigheid, 
dan is er vast wel iemand in de 
Ruilkring die ze voor je wilt maken.

• Als je naast je keukenkraan een 
(mooie) kan zet, kun je daar de 
restjes water ingooien waar je b.v. je 
thee- of koffiekan mee omgespoeld 
hebt. Het water uit die kan gebruik 
je vervolgens om je planten water te 
geven, of om b.v. een aangekoekte 
pan in de week te zetten. Ik gooi ook 
mijn restjes koffie en thee in de kan en 
gebruik dat om mijn planten (binnen 
en buiten) water te geven; is goed 
voor de planten.

• In de meeste supermarkten kun je 
nu netzakjes kopen om je groente 
en fruit in de doen i.p.v. de vroegere 
plastic zakken. Je kunt deze zakjes 
ook heel goed gebruiken om losse 
broodjes in te kopen. En neem deze 
zakjes ook mee als je groente en fruit 
op de markt koopt. 

• Koop je je (grote) brood bij een 

bakker? Maak dan van katoen een 
broodzak die je meeneemt naar de 
winkel en laat daar je brood in doen. 
Zelf niet handig met naald en draad; 
wellicht is er bij de Ruilkring iemand 
die dat voor je wilt doen.

• Duurt het een tijdje voordat het 
water van je douche op de goede 
temperatuur is? Zet een emmer 
onder je douche. Het water dat je 
dan opvangt kun je gebruiken om 
het toilet een keer door te spoelen. 
Scheelt weer een liter of wat.

• Gebruik je enveloppe nog een keer, 
door er zelfgemaakte of gekochte* 
(hergebruik)-etiketten op te plakken. 
• Maak je eigen compost. Via 
marktplaats kun je vaak goedkoop 
een compostvat kopen. En soms, 
vooral via de site van “Gratis op te 
halen”, zelfs gratis. Een nieuwe kopen 
kan uiteraard ook. De compost kun 
je gebruiken voor je eigen tuin of, als 
je geen of een hele kleine tuin hebt, 
maak er iemand anders blij mee. Grote 
bloembakken kun je ook prima vullen 
met (een deel) compost. Informeer 
jezelf wel goed over wat je wel en 
vooral niet bij het compost kunt 
gooien.

• Gebruik een “correctbook”* i.p.v. 
papier en pen om dingen (tijdelijk) te 
noteren. Een correctbook is een soort 
schrift, waar je met een speciale stift 
in kunt schrijven en het geschrevene 
weer net zo makkelijk weg kunt vegen 
met de achterkant van de stift of met 
het bijgeleverde doekje. 

• Een synthetisch sponsje kun 

je vervangen door een soort 
bolletjes van plantenmateriaal*. 
Als schuurmiddel kun je prima 
bakpoeder (baking soda*) gebruiken 
of een beetje zand werkt ook prima. 
Pas op, zand geeft wel krasjes, dus 
niet gebruiken op krasgevoelige 
ondergrond.

• Was je al met ecologische zeep? 
Bij de Ecoplaza in de Ebbingestraat 
en bij Dille en Kamille in de Kromme 
Elleboog (beide in Groningen) 
kun je nu je wasmiddel-, maar ook 
je handzeep-, afwasmiddel- en 
schoonmaakmiddelfles hervullen. 
Scheelt weer afval.

• Iemand van de Ruilkring heeft al 
eens tabletjes aangeboden om je 
tanden mee te poetsen. Deze zitten 
in een kartonnen doosje, dus dat 
scheelt weer plastic tubes. Maar wist 
je dat je gezichtsreiniger en shampoo 
ook in zeepblokvorm in een doosje 
kunt kopen? En daarvoor hoef je niet 
naar een speciaalzaak. De meeste 
drogisten (ook in Winsum) verkopen 
ze al.
(De artikelen met een * zijn in ieder 
geval via internet te koop, maar steeds 
meer biologische en ecologische winkels 
verkopen ze ook.)
Deze lijst is natuurlijk niet af. Er zijn 
nog veel meer ideeën om in en om het 
huis bewuster bezig te zijn met energie 
en milieu. Heb jij ook leuke, handige, 
mooi, inventieve ideeën? Mail ze naar 
het contactadres van de Ruilkring, dan 
maken we voortaan een hoek(je) vrij 
in de nieuwsbrief om deze ideeën met 
elkaar te delen.
Anna (102)
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In de schijnwerper: Astrid

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Astrid, ik ben 45 jaar en ik 
heb twee kinderen. Ik woon in het 
centrum van Winsum. Ik werk als 
docent Verpleegkunde bij de Hanze 
Hogeschool.

Wat zijn je hobby’s en kun je die ook 
gebruiken als aanbod op de website?
Ik heb door mijn werk en kinderen 
al een vrij vol leven. Ik houd van 
reizen, de afgelopen jaren vooral in 
Nederland! Ik heb veel gezeild en vorig 
jaar heb ik iemand meegenomen het 
Lauwersmeer op voor pangels. 
Wat ik vorig jaar heb ontdekt is 
huizenruil. Een aantal keer per jaar ruil 
ik mijn huis met iemand in Nederland 
(maar er is wereldwijd aanbod) en dat 
is ontzettend leuk! Je komt in een huis 
waar iemand iets lekkers voor je klaar 
heeft gezet, een briefje met info erop, 

een volle koelkast, huisdieren om voor 
te zorgen (vinden mijn kinderen vooral 
erg leuk!), speelgoed, boeken, noem 
maar op. Ik doe de huizenruil via de 
site Home exchange en het is echt een 
aanrader. En past volgens mij goed bij 
de uitgangspunten van een ruilkring.

Hoelang ben je al lid van de Ruilkring?
Volgens mij al bijna vanaf het begin.

Wat is voor jou de kracht van de 
Ruilkring?
Ik vind het een mooi idee, de kracht 
van een gemeenschap. Als je even 
nadenkt is er altijd wel iets wat je te 
bieden hebt. Ik kon laatst echt niets 
meer bedenken wat ik kon aanbieden 
voor de ruilkring. Ik zat een beetje 
vast in mijn hoofd omdat ik door het 
werk en kinderen eigenlijk weinig vrije 
tijd nog heb. Toen bedacht ik me dat 

mijn huis in het hartje van Winsum 
best vaak een weekend leeg staat. Dus 
voilà, een nieuw aanbod! Huis te huur, 
bijvoorbeeld voor familiebezoek van 
ver!
Heb je de inlopen erg gemist in 
Coronatijd?
Jazeker! De inlopen maakten het 
tastbaar, het ruilen onderling.

Wat vind je van Vraag en Aanbod op de 
site en in de whatsappgroep?
Het ziet er prima uit, maar ik kijk er 
helaas te weinig op.

Heb je nog goede suggesties om de 
ruilkring te verbeteren?
Eigenlijk niet. Alle lof voor de 
organisatie!

Astrid (24)

vraag en aanbod
Een greep uit vraag en aanbod op 
de site tot medio februari 2022 

Vragen????????
• We horen steeds dat er geen 
aanbod is, maar dan is er dus 
wel een vraag, nl die van jou, 
van ons allemaal. Zet hem dan 
eens op de site en niet alleen op 
de whatsappgroep. Dat geeft 
buitenstaanders ook een kans om 
te zien wat er gevraagd wordt en 
wellicht hebben zij of wij dan wel 
een aanbod.
• Gezocht iemand die goed een 
bad kan kitten en het leuk vindt 

om te doen. Stond nog niet op de 
site, maar na vermelding van mij in 
de whatsapgroep kreeg ik wel de 
reactie dat een ander lid, dat ook 
wel wilde weten.  Kortom een kitter 
gezocht!
Aanbod
• Transparante raamdecoraties, 
doorsnee tussen 13 en 20 cm. Zie 
voor foto’s de whatsappgroep, of 
stuur me een mail dan stuur ik foto’s 
toe.
•  Te ruil: Jan van Haasterenpuzzels 
van 1000 en 1500 stukjes tegen 
andere Jan van Haasteren- of Wasgij-
puzzels. 

• Wie eens wil weten wat er in een 
kerkorgel zit en wat je er aan geluid 
uit kunt halen, is welkom in de 
kerk van Eenrum met het Lohman-
orgel (1817). Een orgel kan veel 
instrumenten imiteren: van fluit tot 
trompet of bazuin en kan gaan van 
fluisterzacht tot bulderend hard! 
En wie zélf een paar toetsen kan 
indrukken, mag even vol op het 
orgel! Duur van de demonstratie 
is ongeveer anderhalf uur. Je mag 
twee nieuwsgierige introducés 
meenemen! 


