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Volgende ontmoetingsavond:

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

Deadline kopij volgende nieuwsbrief: 1 december 2017 sturen naar Rob (001)

Ontmoetingsavond 21 november
De eerstkomende maandelijkse ontmoetingsavond heeft plaats in de hangout B2 van het Activiteitencentrum
De Bunthoef van 20 tot 22 uur. (Ingang rechts van de hoofdingang). De activiteitencommissie heeft weer een
leuk programma bedacht rondom Sinterklaas waar jij aan mee mag doen.
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. Heb je geen vervoer? Laat het ons weten:
06-40290832

Aankondiging voor het Sinterklaasfeest
Sinterklaas is nog niet in het land, maar zijn voorbereidingen zijn al in volle gang.
Zo ook van de activiteitencommissie. Wij willen weer een leuke avond in elkaar zetten, daarbij vragen wij ook de inzet van de leden.
Wat is het plan:

Maak een waardebon (afmeting 50 bij 30 cm). Je kunt er bijv. een stuk
karton voor gebruiken met een wit vel papier erop.

Schrijf hier in grote letters een dienst/activiteit op, die jij cadeau wilt geven
aan een ander. En graag één, die niet op de site staat van de Ruilhandel.

Je mag deze waardebon versieren.

We gebruiken deze waardebon tijdens deze avond, dus het is wel belangrijk
er een mee te brengen.

Daarnaast vragen we om deze dienst/ activiteit op een apart briefje te
omschrijven in rijmvorm (4 regeltjes zijn voldoende).

Wij weten, dat iedereen kwaliteiten heeft, dus het aanbod van diensten wordt als een
echte surprise voor een ander.
Leef je uit en kom het Sinterklaasfeest met ons en andere leden vieren op:
Dinsdag 21 november in De Hangout B2 rechts van De Bunthoef om 20.00 uur
Heb je nog vragen hierover, dan kun je terecht bij Carla(041) en Miriam (077):
activiteiten.ruilhandel.oosterhout@outlook.com
Met vriendelijke groeten van de activiteitsPieten
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Het dagboek van een bestuurlid
Ons bestuur bestaat uit 5 mensen die allemaal een fulltime baan hebben of
zelfstandige (zzp-er) zijn. Waar halen ze tijd vandaan? Dat vragen wij ons ook
wel eens af  Naast bestuursvergaderingen, ontmoetingsavonden,
ledencontacten en uitzoek- of schrijfwerk wordt er gelukkig ook nog wat
geruild. Als voorbeeld lees je hieronder wat Sylvia zoal in een week doet en
welke contacten zij tijdens een werkweek heeft binnen de ruilhandel.
Donderdag 12 oktober
Werkdag in Leiden. ’s Avonds overleg via de bestuursapp overleg wie zorgt
voor de folders voor de Dag van de duurzaamheid. Via de app geeft Rob aan
dat de conceptnieuwsbrief in de mail zit. Via de mail gereageerd zodat de
nieuwsbrief volgende week weg kan. Overleg met de bestuursleden via de mail
over een nieuwe secretaris. Gisteren het concept keetjesverhaal voor maandag
doorgenomen.
Vrijdag 13 oktober
Thuiswerkdag. Via de bestuursapp nog even de planning voor morgen doorgenomen. Het zal erom spannen of Edith komt, want ze is ziek. Via
de mail overleg met Gemma, die morgen met mij dienst heeft in onze kraam. Bij thuiskomst de folders in de bus gevonden die René heeft
geprint. In de polder op zoek naar uitgebloeide berenklauwen om de kraam morgen te stylen en daarna de andere spullen verzamelen en alvast
in de auto zetten.
Zaterdag 14 oktober
Vrije dag. Om half 11 aanwezig bij onze kraam voor de Dag van de
Duurzaamheid op de Heuvel in Oosterhout. Stylen met mijn spullen van thuis
en de herfstspullen van Gemma. Eigenlijk 2 verschillende stijlen en
kleurenpalets door elkaar maar we maken het toch gezellig.
Foto’s gemaakt van onze stand die door Rob op onze Facebook zijn gezet.
Om 1 uur vrij. Rob en Edith nemen het over en later komt ook René nog. Op
de fiets lekker naar De Verwondering, een tentoonstelling van beeldende
kunst in Den Hout. Om 4 uur weer terug om de spullen op te halen. Helaas is
mijn lievelingsvaas omgekukeld en kapot.
Zondag 15 oktober
Vrije dag. Fietsen met mijn lief langs alle open bouwmarkten en tuincentra, op zoek naar een haak om mijn hangstoel op te hangen. Ze hebben
alleen mega-haken. Na 10 km. fietsen bedenkt hij dat hij er thuis nog wel een heeft. Overleg via de bestuursapp voor de presentatie van
morgen in Arkendonk. Of ik morgen even wil nagaan of er een SMART TV is bij Wijkcentrum Arkendonk zodat we geen beamer nodig hebben.
Maandag 16 oktober
Thuiswerkdag. Bellen met wijkcentrum Arkendonk. Daarna checken of ik een HDMI kabel heb (nee, dat is een SCART kabel). Rob heeft er
gelukkig een kunnen vinden. Werken tot laat, snel een maaltijdsalade eten en hup weer naar Arkendonk. Pittige maar matig bezochte
clubavond waar de keetjescontributie en de werking van Cyclos aan de orde komen.
Dinsdag 17 oktober
Erg drukke thuiswerkdag met een afspraak in Breda waardoor ik de verloren tijd ’s avonds wil inhalen. Rond half 8 komt Ine en stop ik met
werken. Helaas doet de Senseo het niet dus Ine krijgt oploskoffie. Hopelijk heeft Johan snel tijd om hem te repareren. Ine krijgt weer een
heleboel afgedankte sieraden mee en ik krijg keetjes. Tussendoor belt René over 2 leden die zich hebben uitgeschreven.
Woensdag 18 oktober
Werkdag in Leiden. Ik zit daar in de weg vanwege een interne verhuizing dus halverwege de dag weer 1 uur en 15 minuten terug en thuis verder
werken. ’s Avonds naar mijn ouders want ze hebben me nodig voor advies.
Donderdag 19 oktober
Thuiswerkdag. Tussen de middag op en neer naar Gerard want ik ga een fiets ruilen. Ik breng een herenfiets en krijg daarvoor mijn eigen
damesfiets terug. Gerard heeft hem wel nagekeken en voorzien van handige verlichting. Dankjewel Gerard! Op de terugweg nog even langs de
kringloopwinkel waar ik een kleed vind dat op mijn verlanglijstje staat. Afpingelen en voor 5 euro is ‘ie van mij. Nu nog even flink doorwerken
want vanavond heb ik een ruilavond met een stel vriendinnen in Made. Ik heb een volle koffer klaarstaan.
Conclusie
Ruil – ontmoet – bespaar, de slogan van Ruilhandel Oosterhout is mij op mijn lijf geschreven. Samen met werken is het druk, druk, druk.
Gelukkig helpt Joyce me iedere week een uurtje met huis en tuin en past Carla altijd op de katjes als het nodig is.
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Info, weetjes en tips
Ken je iemand die interesse heeft in de ruilhandel?
Meld hem/ haar aan bij het bestuur of nodig deze persoon uit op de komende ontmoetingsavond: dinsdag 21 november in De Bunthoef.

Elke laatste zaterdag van de maand kun je je kapotte spullen laten herstellen door de vrijwilligers van
Repair Café Oosterhout.
Wil je alleen maar komen kijken, andere mensen ontmoeten of wat opsteken: ook dan ben je welkom.
Weggooien kan altijd nog. Het eerstvolgende Repair Café Oosterhout is op zaterdag 25 november
2017 in activiteitencentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout van 10.00 tot 14.00 uur.
Thema van de maand: Speelgoed. Neem het kapotte speelgoed van je (klein)kind dus mee.
Bijzonderheden: De klokkenmaker is aanwezig maar de naaimachinereparateur niet. Tussen 11.00 en
11.30 uur wordt er voorgelezen aan de aanwezige kinderen.

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
Het huidige bestuur in alfabetische volgorde:
Edith Kalmeijer
(lidnr. 094)
waarnemend secretaris (vacature)
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

Activiteitencommissie

activiteiten.ruilhandel.oosterhout@outlook.com

Bankrekeningnummer IBAN-nummer NL60 RABO 0160487803 t.n.v. Stichting Ruilhandel Oosterhout

Kalender
ONTMOETINGSAVONDEN
van 20.00 – 22.00 uur
November
Dinsdag 21 november
december
Maandag18 december
Wijzigingen voorbehouden

Locatie

BESTUURSVERGADERINGEN

De Bunthoef
Dommelbergen

van 20.00 – 22.00 uur
Dinsdag 28 november
Donderdag 21 december

Spreekhalfuur
Het spreekuur valt samen met het eerste half uur van de ontmoetingsavond.
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. Heb je al eerder een vraag? Laat het ons weten: bel 06-40290832
En je kunt meteen kennis maken met de aanwezige deelnemers.
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Vraag en Aanbod
Hier tref je een greep uit het enorme aanbod en de vele vragen van onze deelnemers. Het is leuk te zien dat steeds meer mensen afbeeldingen
gebruiken bij hun advertenties. Wil jij ook graag een advertentie (met of zonder foto) plaatsen maar weet je niet hoe? Vraag het een van de
bestuursleden.

Waarmee kun jij iemand helpen?
Kijk eens op onze website naar voorbeelden van welke dienst jij kunt aanbieden: www.ruilhandeloosterhout.nl/aanbod.htm
Heb je geen idee wat jij kunt aanbieden? We helpen je graag mee te denken over jouw talent. Bel ons 06-40290832

