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Jaarlijks legt het bestuur verant-
woording af over het reilen en zeilen 
van Ruilkring Hogeland. 
Alle leden en vrienden hebben de 
jaarstukken kunnen in zien en de 
kascommissie heeft de financiën 
goedgekeurd. Met algehele stemmen 
is Anna Sillessen verkozen tot nieuwe 
voorzitter. Het bestuur bestaat verder 
uit Gertie Prins (penningmeester) 
en Alette Bisschop (secretaris) en 

wordt met enthousiasme in haar 
taken ondersteund door Joke 
Engel (Denktank), Renate Hartholt 
(pangeladministratie) en Lonneke 
Clarenburg (webbeheer en opmaak 
nieuwsbrief).  De begroting voor het 
nieuwe jaar laat zien dat er allerlei 
plannen op stapel staan. Samen gaan 
we er weer een inspirerend jaar van 
maken met veel pangelplezier en 
mooie ontmoetingen.

NIEUWSBRIEF MAART 2022

Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2022
AGENDA

Inloopbijeenkomst 
op zaterdag 9 april 
van 14 – 16.00 uur, 

OBS De Tiggeldobbe, Winsum

Duurzaamheidsmarkt in Winsum 
met een infokraampje 

van Ruilkring Hogeland

Inloopbijeenkomst 
op zaterdag 21 mei 
van 14 – 16.00 uur, 

OBS De Tiggeldobbe, Winsum

Vragenlijst
  
Eind februari stuurden we aan iedereen (77 mensen) een vragenlijst. Tot nu toe 
hebben we 18 x een reactie mogen ontvangen, heel erg bedankt hiervoor, maar 
zouden diegenen die de lijst nog niet hebben ingevuld alsnog willen reageren? 
Dan kunnen we in de volgende nieuwsbrief uitgebreid verslag doen van jullie 
ideeën en suggesties. Dit waren de vragen:

Hoe denk jij over de toekomst van 
Ruilkring Hogeland?

Vraag en aanbod
Heb je zelf je vraag en aanbod op de 
website staan?
Hoe vaak kijk je op de site?
Maak je vaak gebruik van vraag en 
aanbod in de whatsappgroep?
Heb je suggesties om het pangelen te 
stimuleren?

Inloopbijeenkomsten
Maak je vaak gebruik van de 
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten 
tijdens de inloopbijeenkomsten?
Hoe ziet jouw ideale inloop eruit? 
(Bijpraten, kennismaken, marktplaats)
We streven naar een frequentie van 1 
x per maand. Wat vind je daarvan?

Nieuwsbrief
Lees je de nieuwsbrief maandelijks? 
Wat vind je ervan?
Wil je zelf een keer een stukje 
schrijven (je verdient dan 5 pangels)?
Heb je suggesties voor nieuwe 
rubrieken?

Facebook
Kijk je regelmatig op onze 
facebookpagina?
Heb je suggesties voor onze pagina? 

Website
Zou je mee willen werken aan 
vernieuwing van onze website?
Heb je suggesties voor vernieuwing?

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



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

Inloopbijeenkomst op 9 april
Twee heugelijke gebeurtenissen: de 
lente komt eraan én er staat weer 
een inloopbijeenkomst gepland op 
zaterdag 9 april.
Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar 
bij mij begint het al te kriebelen. Het 
wordt al lekker warm buiten, dus het is 
de hoogste tijd om de tuin in te gaan, 
want de lente komt eraan en dan moet 
je er klaar voor zijn. 
De boel bijwerken, blad opruimen en 
bedenken wat je nu dit jaar gaat zaaien 
in de moestuin. Heb je nog zaadjes 
nodig, vraag er dan om via onze 
website. Onderling ruilen van zaaigoed 
is ook handig en inspirerend. Of heb 
je stekjes en zaailingen over of nodig? 
Neem ze dan mee naar de volgende 
inloop op 9 april!  Heb je hulp nodig 
in de tuin of wil je zelf graag onkruid 
wieden, bied je ‘dienst’ mee op de 
website.  
Of ben je meer het type dat je huis een 
opknapbeurt wilt geven? Hulp nodig 
bij het opruimen van de zolder of de 
schuur? Er is iemand die dat graag 
doet, kijk maar op de site.
Kasten opnieuw inrichten en nu 
spullen over? Neem je ruilhandel 
vooral mee op 9 april!
Of denk je al aan Pasen en aan 
paaseitjes? Heb je paasversieringen 
over of maak je die soms zelf? Neem 
ze dan mee op 9 april of zet je aanbod 
op de site. Je kan anderen enthousiast 
maken en zelf weer pangels verdienen. 
Hopelijk is het zaterdag 9 april mooi 
weer en kunnen in een lentezonnetje 
de tafels buiten zetten om volop te 
kunnen pangelen én bij te praten 
uiteraard.

Duurzaamheid in het klein 2
In de vorige nieuwsbrief van de 
Ruilkring stond een artikel van 
Anna Sillessen over bovenstaand 
onderwerp. Wattenschijfjes, 
broodzakken, netzakjes voor groente 
en fruit en de mogelijkheid om je 
ecologische zeep te hervullen bij 
Ekoplaza, kwamen in haar verhaal aan 
de orde.  En natuurlijk hoe je water 
kunt besparen, hergebruiken o.i.d. 
Zij riep ook op om vooral je eigen tips 
te delen in de nieuwsbrief. Ook werd 
in hetzelfde artikel aangegeven dat, 
als je zelf niet zo handig bent om iets 
te maken, dat misschien als aanbod 
opgepakt kan worden door een ander 
lid, dat het maken juist wel weer leuk 
vindt. Veel leden vinden het moeilijk 
hun eigen aanbod te bedenken. We 
hopen op deze manier ook ideeën 
aan te dragen voor verruiming van het 
aanbod. 
Er is zoveel te bedenken op het gebied 
van duurzaamheid (in het klein) dat 
we gaan proberen dit onderwerp in 
elke nieuwsbrief terug te laten komen. 
Dus bij deze nogmaals de oproep: 
deel je eigen tips in de vorm van een 
artikel (dit levert je ook nog 5 pangels 
op) of deel je tips in een vrijgehouden 
hoekje van de nieuwsbrief met dit 
onderwerp.
Duurzaamheid in het kwadraat
Mijn aandeel voor deze nieuwsbrief 
gaat over duurzaamheid betreffende 
verzorgingsartikelen. Juist bij 
verzorgingsartikelen is de verpakking 
vaak van plastic, vaak niet opnieuw 
te gebruiken, én vaak aanlokkelijk 
met stunts als 2e gratis. Maar 
ook de ingrediënten waarvan de 
verzorgingsartikelen gemaakt 

worden zijn lang niet altijd duurzaam! 
Restproducten uit de olie-industrie 
zijn bijna altijd terug te vinden als 
ingrediënt in deze artikelen, zelfs in 
die van bekende, en dus ook duurdere 
merken. Met afkortingen die je als 
leek niet snapt en je aanneemt dat 
het wel goed is. Als je dan bedenkt 
dat je huid het grootste orgaan is 
en dat wat je op je huid smeert voor 
60% wordt opgenomen en dus in 
je lijf terecht komt, is er ook op dit 
gebied veel winst te behalen. Daarom 
duurzaamheid in het kwadraat!

In de kruidenopleiding die ik drie jaar 
lang heb gevolgd en waar het ook 
regelmatig over verzorgingsartikelen 
ging, was de leidraad: wat je op je 
huid smeert, moet je eigenlijk ook in 
de mond kunnen stoppen.
Zelf maken is dan veiliger dan zelf 
kopen. Een stap om over na te denken 
voor je zover bent, maar leuk om te 
doen en van het een komt het ander. 
Vaak worden recepten gedeeld  via 
facebook, pinterest of youtube. Pas 
daarmee op als beginneling, want 
heel veel recepten gaan uit van het 
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In de schijnwerper: Marjan Bos

Mijn naam is Marjan, bijna 53 jaar 
oud, en ik woon met mijn man in 
Pieterburen. Onze dochter is een 
paar jaar geleden op kamers gegaan 
in Groningen, waar zij studeert. Wij 
wonen met onze 2 honden en 1 kat 
samen.
 Waar ik mij voornamelijk mee bezig 
houd in mijn vrije tijd, zijn creatieve 
dingen. Af en toe schilder ik, ook 
schilder ik soms kastjes, en ik naai/
brei en haak veel, vaak knuffeltjes 
voor baby’s/kinderen, soms van een 
bestaand patroon, maar meestal 
zonder patroon en laat ik het 
ontstaan. Ook fiets ik veel op mijn 
speciale driewielfiets, mits het weer 
het toelaat.
 Ik heb mijn “talenten” wel in gezet in 
de ruilkring, maar eigenlijk komt het 
niet goed van de grond. Waar dat aan 
ligt, weet ik niet. Ik ben al een aantal 
jaren lid van de ruilkring en ik ben 
ooit lid geworden, omdat het concept 
mij zeer aanspreekt. We leven in een 
samenleving van “voor wat hoort wat” 

en dat staat mij vaak tegen. Belangrijk 
aan de ruilkring vind ik dat er binnen 
de ruilkring een andere soort 
samenleving opbloeit dan buiten de 
ruilkring. Het is leuk om een ander blij 
te maken en/of als iemand jou kan 
blij maken, zonder dat daar meteen 
de portemonnee bij opengetrokken 
moet worden.
Ik heb nog niet veel pangels verdiend. 
Soms zet ik ook wel iets in de 
WhatsApp voor een paar pangels, 
maar het komt nog niet echt van de 
grond. Weet niet goed waar dat aan 
ligt. De transacties die ik doe, verlopen 
altijd goed en beide partijen zijn dan 
ook zeer tevreden.
Een tip om meer te pangelen heb 
ik niet, het is zelfs andersom, ik zou 
wel eens tips willen krijgen om meer 
te kunnen pangelen. Ik vind het ook 
wel eens moeilijk om in te schatten 
hoeveel pangels ik ergens voor kan 
vragen. Dus: heb je tips, laat het me 
weten!

vraag en aanbod

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

Aanbod
•  Hulp bij belastingformulier invullen. 
Vaak binnen een uur geregeld.

•  Ruime woning in hartje centrum 
van Winsum te huur. Dit aanbod 
is inmiddels ingetrokken wegens 
opzeggen lidmaatschap.

Vraag???
Helaas geen nieuwe vragen, hoewel 
ze wel spelen. Ze komen soms in de 
WhatsApp groep terecht, waardoor 
de app weer de schuld krijgt dat er 
minder op de site komt, maar als we 
allemaal deze maand nou eens wat 
op de site zetten…………………..!
Dan past het niet in de volgende 
nieuwsbrief en staat er de volgende 
keer: Vanwege enorm veel aanbod en 
vraag: zie www.ruilkringhogeland.nl/
vraag/ 

leuk vinden en over de kwaliteit van 
de ingrediënten wordt echter minder 
goed nagedacht.
Soms wordt de stap om ermee te 
beginnen uitgesteld omdat je de 
ingrediënten niet in huis hebt en 
niet weet waar je ze kunt kopen/
bestellen. Het is wél zo dat de meeste 
ingrediënten niet bij de plaatselijke 
winkels te koop zijn.  Misschien 
kunnen we daar ook iets duurzaams 
op vinden, bijvoorbeeld gezamenlijk 
een bestelling doen (bespaart 

verzendkosten), en af laten leveren bij 
een ophaalpunt (veel duurzamer dan 
dat iedereen alles bij zich thuis laat 
afleveren).
Nog een advies: begin met iets 
eenvoudigs. Bodybutter bijvoorbeeld. 
De basis bevat slecht drie 
ingrediënten en als je er een lekker 
geurtje aan toe wilt voegen vier. 
Makkelijk te maken, recept wil ik met 
je delen. Geen zin in zelf maken? Dan 
kun je me ook benaderen.
Nog een paar voorbeelden van 

makkelijk te maken dingen: 
deodorant, wasmiddel voor de 
witte en bonte was, afwasmiddel, 
schoonmaakmiddelen. 
Voor advies en vragen kun je me altijd 
benaderen.

Wie neemt het stokje over om over 
duurzaamheid in het klein te schrijven 
voor de nieuwsbrief van april? Laat 
het weten via 
contact@ruilkringhogeland.nl
Joke Engel (19)


