kletspraat
Nieuwsbrief van Stichting Ruilhandel Oosterhout

Maart 2017

Wat vind je in deze nieuwsbrief?










Ontmoetingsavond 21 maart
Activiteitencommissie: ‘doe-het-zelf’
Dierentolk Tineke op bezoek bij Sjokko
Kascommissie
Info, weetjes en tips
Informatie van het bestuur
Kalender
Nieuw administratieprogramma
Vraag en Aanbod

Volgende ontmoetingsavond:

21 maart van 20 tot 22 uur
Activiteitencentrum De Bunthoef
Bloemenhof 2, Oosterhout

Deadline kopij volgende nieuwsbrief: 10 april 2017 sturen naar Rob (001)

Ontmoetingsavond 21 maart
De eerst volgende ontmoetingsavond is op 21 maart in Activiteitencentrum De Bunthoef. Op deze
avond kunnen de bezoekers met elkaar kennismaken en koffie drinken. Deelnemers kunnen
ruilafspraken maken.
De activiteitencommissie heeft voor deze avond een aantal ‘doe-het-zelf workshops’ gepland.
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.

Activiteitencommissie: ‘doe-het-zelf’
Op 21 maart in de Bunthoef organiseren wij een doe-het-zelf workshop avond. Enkele leden laten zien hoe je kleine reparaties zelf kunt doen.
We hebben de volgende personen bereid gevonden om een klusje uit te leggen:





Piet Hoedemakers leert ons klusjes met elektriciteit en hoe je gaatjes moet boren in hout,etc.
Gerard Trossél laat ons zien hoe we een fietsband moeten verwisselen en een fietslamp vervangen.
Lieske Verhoeven legt de basistechnieken van het werken met hout uit, zoals timmeren en boren. Er is ook ruimte om vragen hierover te
stellen.
Nel Meulemans behandelt licht verstelwerk, zoals hoe je het beste een onzichtbare zoom kunt maken, knopen aanzetten etc.

Door op deze avond je licht op te steken, kun je de volgende keer je eigen kleine reparaties doen. Fijn voor jezelf, weer een ervaring rijker en de
klussers hebben meer tijd over voor wat grotere klussen.
Kom allen en leer en ervaar, hoe leuk het is om je eigen spullen te kunnen repareren. We willen de avond zo in delen, dat je bij alle stands kunt
gaan kijken en er ook tijd is voor koffie met een praatje.
We wensen de standhouders veel succes en hopen op een grote opkomst.

Nieuwsbrief van Stichting Ruilhandel Oosterhout

Pagina 2

Voor aankondiging
Op dinsdag 16 mei houden we weer een kledingbeurs. Dus bewaar hiervoor je voorjaars-/ zomerkleding en reserveer een stand.
De Activiteitencommissie
Miriam (077) en Carla (041).

Dierentolk Tineke op bezoek bij Sjokko
Op 1 maart kwam Tineke (161) op bezoek voor een goed gesprek met Sjokko, een van mijn 2 katten.
Tineke heeft hiervoor geleerd en kan zich afstemmen op een dier door haar rechter hersenhelft te
gebruiken. Ze kreeg beelden van Sjokko en bracht informatie over. Sjokko is een gevoelige poes die
dingen vaak ‘eng’ vindt. Daardoor krijgt ze last van haar maagje. Wat ik automatisch al deed: zeggen als
ik wegga wanneer ik weer terug ben en wie er voor haar zorgt als ik er niet ben (Carla) blijkt heel
belangrijk te zijn voor Sjokko want ze houdt niet van onzekerheid. Net als haar baasje overigens. We
bleken heel goed op elkaar afgestemd te zijn Het was leuk en interessant en een aanrader om samen
met je (huis)dier te doen.
Groetjes, Sylvia (036)

Kascommissie
2016 is weer achter de rug. Rose-Marie en René hebben hun best
gedaan om de euro’s goed te beheren en de administratie aan
elkaar over te dragen. Zoals elk jaar weer zoeken we een
kandidaat die samen met een kascommissielid van het
voorgaande jaar kijkt of alles klopt.
Wil jij dit jaar de kas controleren? Meld je dan bij onze
penningmeester: René (106). Klik hier om hem te mailen.

Info, weetjes en tips
Info
Drie nieuwe deelnemers deze maand.

Tineke van Dongen (161)

Remco Sebregts (162)

Zoë van der Doelen (163)
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
Genoeg is een onafhankelijk tijdschrift en internetplatform voor iedereen die meer wil doen met minder.
Op www.genoeg.nl kun je er alles over lezen. Wil je een keer een tijdschrift inkijken? Bekijk dan hier het ‘gratis online doorgeefnummer’:

Tip

Repareren is goed voor het milieu, voor je portemonee en voor sociale contacten. Repareren is dus goed voor iedereen !
Elke laatste zaterdag van de maand kun je gratis spullen laten repareren bij het RepairCafé.
Zaterdag 25 maart 2017 in activiteitencentrum De Bunthoef. Bloemenhof 2, Oosterhout, van 10.00 tot 14.00 uur.
BIJZONDERHEDEN: De klokkenmaker is afwezig en de naaimachinereparateur is aanwezig. Er is ook een messenslijper /scharensliep aanwezig.
Meer informatie op: http://repaircafe-oosterhout.nl/
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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 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

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
Wegens gezondheidsproblemen heeft Elly haar functie als secretaris neer moeten leggen. We hebben
Edith Kalmeijer bereid gevonden om op korte termijn de functie van secretaris waar te nemen.
Het huidige bestuur in alfabetische volgorde:
Edith Kalmeijer
(lidnr. 094)
waarnemend secretaris
Gemma Smeets
(lidnr. 002)
lid
René Riksen
(lidnr. 106)
penningmeester
Rob Beckers
(lidnr. 001)
voorzitter, communicatie
Sylvia Bodbijl
(lidnr. 036)
lid, deelnemerscontacten

Mail
Internet
Twitter
Facebook

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

Kalender
ONTMOETINGSAVONDEN
van 20.00 – 22.00 uur
Maart
Dinsdag 21 maart
April
Maandag 24 april (17 april is Pasen)
Mei
Dinsdag 16 mei
Juni
Maandag 19 juni
Juli
Augustus
Maandag 21 augustus
September
Dinsdag 19 september
Oktober
Maandag 16 oktober
November
Dinsdag 21 november
december
Maandag18 december
Wijzigingen voorbehouden

Locatie

BESTUURSVERGADERINGEN

De Bunthoef
Dommelbergen
De Bunthoef
Dommelbergen

van 20.00 – 22.00 uur
Donderdag 30 maart
Dinsdag 25 april
Dinsdag 23 mei
Donderdag 29 juni

Dommelbergen
De Bunthoef
Dommelbergen
De Bunthoef
Dommelbergen

Donderdag 31 augustus
Dinsdag 26 september
Donderdag 26 oktober
Dinsdag 28 november
Donderdag 21 december
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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.

Nieuw administratieprogramma
Na zes jaar werd het tijd voor een nieuw programma om de Keetjes mee over te boeken en de advertenties te plaatsen. Het programma Local
Exchange heeft goed dienst gedaan maar is ernstig verouderd. Het bestuur heeft gekozen voor het programma Cyclos.
Alle deelnemers zijn door René overgezet. Iedereen heeft inloggegevens en een handleiding ontvangen en kan alvast oefenen.
Op de ontmoetingsavond van 24 april is het bestuur aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het aanmaken van de advertenties.

Vanaf 12 mei kun je Local Exchange niet meer gebruiken.

Van 12 tot en met 14 mei kun je geen Keetjes overboeken.

In die periode verwijderen wij alle oefenkeetjes in Cyclos.

We zetten jouw Keetjes vanuit Local Exchange over naar Cyclos.

Vanaf 15 mei werken we met Cyclos.
Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met een van de bestuursleden!

Vraag en Aanbod
Hier tref je een greep uit het enorme aanbod en de vele vragen van onze deelnemers.

Vraag

Ik ben op zoek naar iemand die voor mij een stopcontact kan verplaatsen, van
in een stenen muur naar een gipsplaten wand 30cm verder.
Marjon (034)

Wie kan mij helpen met de facebookproblemen die ik heb op mijn i-pad?
Hanneke (135)

Aanbod

Ik kan luid en duidelijk voorlezen. Misschien de krant of artikelen uit een
tijdschrift voorlezen.
Myrna (160)

Sta jij nooit goed op de foto? Ik beloof je dat ik mooie foto's van je kan maken.
Handig voor je linkedin, cv of facebook.
Sylvia (036)

