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S.v.p. sturen naar Rob (001):

Clubavond 20 februari a.s.
ste

Maandagavond de 20 februari is de volgende clubavond. Op deze avond kunnen de
deelnemers met elkaar koffie drinken en ruilafspraken maken.
Geen speciale activiteit dus.
Heb je kennissen, buren of vrienden die interesse hebben, neem ze dan gerust mee.
De avond is openbaar en dus voor iedereen vrij toegankelijk.
Koffie en thee zijn gratis.

Bericht van de Activiteitencommissie
Het nieuwe jaar is weer begonnen en wij van de activiteitencommissie willen er weer een jaar van maken met leuke activiteiten.
Wij organiseren 6 activiteiten verspreid over het jaar en wisselend in de twee wijkcentra. Dus voor ieder wat wils.
Wat er precies komt, blijft nog even geheim.
Wel willen we alvast verklappen, dat we op dinsdag 21 maart a.s.
een doe-het-zelf workshop avond willen organiseren, waarbij
handige ruilclubdeelnemers uitleg en instructie geven over doehet- zelf zaken, zoals fietsreparatie, timmeren, boren, schilderen,
behangen, naaiverstelwerk enz.
Daar hebben wij natuurlijk hulp bij nodig van jullie.

Daarom doen wij hier een oproep, om je te melden bij ons, als je andere leden op die avond wat wilt leren, zodat ook zij wat
handiger worden!
Wij hopen op positieve reacties, zodat we er samen weer een geslaagde avond van kunnen maken.
De Activiteitencommissie
Miriam (077) en Carla (041).
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Info, weetjes en tips
Info
Twee nieuwe deelnemers deze maand.
-

José van Haasteren (159)
Myrna Hendriks (160)

Ken je iemand die interesse heeft in de ruilhandel?
Meld hem of haar aan bij het bestuur. Voor elke nieuwe deelnemer ontvang je 10 keetjes.

Tip
Mobiel bankieren
Dat is inmiddels bij alle banken mogelijk. Handig en snel, want cardreaders en TAN-codes zijn dan overbodig. U kunt
internetbankieren en zelfs contactloos afrekenen met uw smartphone. Maar is het ook veilig? En hoe zit het
met contactloos betalen met de pinpas?
Het korte antwoord: ja, het is in principe net zo veilig als bankieren via de PC. Sterker nog, apps hebben op
vlak van veiligheid een streepje voor omdat ze volledig door de bank zelf zijn geschreven. De code die achter
apps zit, is veel diverser en specialistischer dan bij de websites die u via een browser laadt. Ze zijn dus juist
moeilijker te hacken. Die variatie maakt de vertaalslag voor de cybercrimineel moeilijker en zorgt ervoor dat
deze het vaak niet waard acht om voor één bepaalde applicatie een virus te gaan schrijven. Het is minder
inspannend en winstgevender voor een crimineel om te proberen computers te hacken dan een telefoon.
(uit: PlusOnline januari 2017)

Tip
Hekje van wilgentenen
Januari en februari zijn de beste maanden om wilgen te knotten. Van de afgeknipte takken maak je heel makkelijk zelf een hekje of
een borderrand.
Sla een aantal staanders of paaltjes in de grond, gebruik hiervoor oudere takken.
Weef de wilgentakken voor en achterlangs de paaltjes.
Ga door tot je hekje de gewenste hoogte heeft. Om te voorkomen dat het weefwerk losraakt, kun je de bovenste takken
vastmaken aan de staanders met een spijkertje of een touwtje

Lastig om takken te vinden? Informeer eens bij je gemeente. Plantsoenendiensten oogsten
vaak grote hoeveelheden wilgentenen die bij gebrek aan een betere bestemming door de
versnipperaar gaan. Verse takken zijn soepel genoeg om meteen te gebruiken, je hoeft ze niet
te weken in water. (Uit: Genoeg, januari 2017)

Tip
RepairCafé
Het RepairCafé is open op zaterdag 25 februari a.s. in De Bunthoef van 10.00 – 14.00 uur. Bijzonderheden: De klokkenmaker is
afwezig, de naaimachinereparateur is aanwezig. Sinds september 2016 kunt u ook uw messen en scharen slijpen in het
RepairCafé. http://repaircafe-oosterhout.nl/actueel.html

Tip
Genoeg-om-te-delendag.
Op zondag 20 maart a.s. in Rotterdam van 13.00 tot 17.00 uur in de Fenix Food Factory. De toegang is gratis.
Daar vindt onder meer de feestelijke presentatie plaats van het boek van Martine Zeijlstra en Robert Visscher: ‘Delen doe je zo’.
Er is een een gezellige deelmarkt van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Om 14.00 uur is de boekpresentatie van ‘Delen doe je zo!’ bij boekhandel Bosch&deJong boekverkopers in de Fenix Food Factory.
Het boek gaat over hoe je gebruik maakt van de deeleconomie en de ervaringen van de twee auteurs die anderhalf jaar lang van
alles en nog wat deelden. Locatie: In de Fenix Food Factory (FFF) aan de Veerlaan 19D, 3072 AN te Rotterdam. Hier delen
verschillende winkels en proeflokalen een ruimte waarin vers en ambachtelijk voedsel centraal staat. Meld je aan via
info@genoeg.nl
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Tip
Facebook
Elke maand een nieuwsbrief, elke maand een clubavond. En tussendoor kun je natuurlijk altijd met elkaar in contact gaan via mail,
telefoon of de deurbel.
Daarnaast onderhoudt het bestuur een pagina op Facebook waarop geregeld nieuwtjes,
aankondigen of interessante verwijzingen geplaatst worden. Heb jij leuke anekdotes, foto’s,
hyperlinks of nieuwtjes die relevant zijn voor onze facebookpagina? Laat het ons weten,
Natuurlijk is het leuk als je ons liket of artikelen van ons deelt
www.facebook.com/ruilhandeloosterhout
Heb je wel internet maar geen Facebook? Geen probleem: Je kunt al onze artikelen gewoon
lezen.

Informatie van het bestuur
INFORMATIENUMMER BESTUUR
Het informatienummer is 06-40290832. Sylvia doet alle deelnemerscontacten en zij helpt je graag met je vragen over het
ruilhandelen: snel, prettig en gratis! Je kunt ook je Keetjes per telefoon over laten maken. Bel gerust een van de bestuursleden.
HET BESTUUR
Rob Beckers
Elly Weers
René Riksen
Gemma Smeets
Sylvia Bodbijl
Mail
Internet
Twitter
Facebook

(lidnr. 001)
(lidnr. 082)
(lidnr. 106)
(lidnr. 002)
(lidnr. 036)

voorzitter, communicatie
secretaris
penningmeester
lid
lid, deelnemerscontacten

ruilhandeloosterhout@gmail.com
www.ruilhandeloosterhout.nl
www.twitter.com/LETSoosterhout
www.facebook.com/ruilhandeloosterhout

Bankrekeningnummer IBAN-nummer NL60 RABO 0160487803 t.n.v. Stichting Ruilhandel Oosterhout
CLUBAVONDEN van 20.00 – 22.00 uur.
Maandag 20 februari: Dommelbergen
Dinsdag 21 maart: De Bunthoef
Maandag 24 april: Dommelbergen (17-4 = Pasen)
Dinsdag 16 mei: De Bunthoef
Maandag 19 juni: Dommelbergen
Dinsdag 20 juli: De Bunthoef
Maandag 21 augustus: Dommelbergen
Dinsdag 19 september: De Bunthoef
Maandag 16 oktober: Dommelbergen
Dinsdag 21 november: De Bunthoef
Maandag18 december: Dommelbergen
BESTUURSVERGADERINGEN
Dinsdag 21 februari
Donderdag 30 maart
Dinsdag 25 april
Dinsdag 23 mei
Donderdag 29 juni
Donderdag 31 augustus
Dinsdag 26 september
Donderdag 26 oktober
Dinsdag 28 november
Donderdag 21 december

SPREEKHALFUUR
Het spreekuur valt samen met het eerste half uur van de clubavond.
Er is altijd iemand van het bestuur aanwezig met een laptop die uitleg kan geven over het ruilsysteem en hoe je jouw
profiel in kunt vullen.
En je kunt meteen kennis maken met de aanwezige deelnemers.
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Vraag en Aanbod van de afgelopen maand
Gevraagd:

Aangeboden:

Ma Flodder model keukenschort
Voor Carnaval
Notk keetjes
Nellie (131)

Pannenzegels van AH

Wie maakt stoelhoezen?
Notk keetjes
Wendy (122)

Opruiming bij Miriam
o.a. 2 bruine slaapzakken
notk Keetjes
Miriam (077)

Witte paraplu
Notk keetjes
Nel (126)

Gloednieuwe honden draagmand (klein model)
10 keetjes
Ine (138)

5 keetjes
Gerrie (032)

Grote Aloë Vera plant
12 keetjes
Myrna (160)

