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Volgende ontmoetingsavond:

16 oktober van 20 tot 22 uur
Activiteitencentrum Dommelbergen
Arkendonk 90, Oosterhout

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

Ontmoetingsavond 16 oktober
De eerstkomende maandelijkse ontmoetingsavond heeft plaats Activiteitencentrum Dommelbergen van 20 tot 22 uur
Tussen 20.30 en 21.30 zal het bestuur een toelichting geven op de voorgenomen beslissing om per 1 februari 2018 keetjescontributie te heffen
om onze club levendig te houden. Heb je geen vervoer? Laat het ons weten.
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.

Extra informatiebijeenkomst over keetjescontributie
We organiseren een extra informatiebijeenkomst over de keetjescontributie op donderdag 26 oktober van 19.30 tot 20.30 in
Activiteitencentrum Dommelbergen.

Laat jouw advertentie opvallen
Ons administratieprogramma Cyclos heeft als voordeel dat je kunt
werken met foto’s. Hoe laat jij je advertentie opvallen?
Advertenties met foto’s vallen meer op én ze worden elke maand
getoond in de nieuwsbrief. Dus dubbel opvallen.
Let op: een advertentie vervalt na 3 maanden. Dus werk regelmatig je
aanbod bij.




Na het inloggen met je persoonlijke code zie je dit scherm 
Om een advertentie te plaatsen, klik op de knop:
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Daarna zie je dit scherm 

1.
2.
3.
4.

Geef je advertentie een pakkende titel.
Selecteer een Categorie uit de lijst.
Hoeveel Keetjes wil je voor je aanbod?
Verborgen betekend dat je advertentie niet zichtbaar is
voor anderen.
5. In welke periode moet je advertentie zichtbaar zijn?
6. Geef een beschrijving van jouw aanbod.
7. En leuk gerust de advertentie op met de opmaak knoppen
8. Met ‘Toon op kaart’ is je advertentie zichtbaar op de
plattegrond van Oosterhout.
9. Voeg een afbeelding of foto toe die op je computer staat.
10. Ben je klaar? Druk dan op “Opslaan”
11. Wil je nog een advertentie plaatsen? Klik dan op “Opslaan
en nieuwe aanmaken”.



Heb je hulp nodig bij het maken van een
advertentie?
Neem dan contact op met een bestuurslid
of bel naar: 06-40290832
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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 ons 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 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

Vacature: Reporter /interviewer
Het is leuk te lezen wat onze deelnemers doen, wat hen bezig houdt of waarom ze deelnemer
geworden zijn. Dat willen we graag delen via de nieuwsbrief, facebook en een blog. Daarom zijn we
op zoek naar een ‘reporter’ die tenminste een keer per maand een deelnemer interviewt en daar een
leuk stukje over schrijft eventueel aangevuld met een foto.
Ben jij nieuwsgierig aangelegd? Vind jij het leuk om mensen uit te vragen? En kun je er een leuk
verhaal van maken? En je verdient er Keetjes mee.
Laat het ons weten. Stuur een mailtje naar ruilhandeloosterhout@gmail.com
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Info, weetjes en tips
Ken je iemand die interesse heeft in de ruilhandel?
Meld hem of haar aan bij het bestuur of nodig deze uit op de komende ontmoetingsavond: maandag 16 oktober in Dommelbergen.

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 28 oktober 2017 in activiteitencentrum De Bunthoef,
Bloemenhof 2, Oosterhout van 10.00 tot 14.00 uur.

Natuurwerkdag
Op zaterdag 4 november 2017 wordt door heel Nederland de grootste en gezelligste
vrijwilligersactie in het groen georganiseerd! Vrijwilligers geven het landschap dan
een onderhoudsbeurt. De Natuurwerkdag is een initiatief van LandschappenNL.
In Oosterhout kun je terecht in de IVN Natuurtuin Oranjepolder. Kijk voor meer informatie op:
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/ivn-natuurtuin-oranjepolder

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
Oktober
Maandag 16 oktober
November
Dinsdag 21 november
december
Maandag18 december
Wijzigingen voorbehouden

Locatie

BESTUURSVERGADERINGEN

Dommelbergen
De Bunthoef
Dommelbergen

van 20.00 – 22.00 uur
Donderdag 26 oktober
Dinsdag 28 november
Donderdag 21 december

Nieuwsbrief van Stichting Ruilhandel Oosterhout

Pagina 4

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.

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

Waarmee kun jij iemand helpen?
Kijk eens op onze website naar voorbeelden van welke dienst jij kunt aanbieden: www.ruilhandeloosterhout.nl/aanbod.htm

