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Ontmoetingsavond maandag 16 april

De eerstvolgende ontmoetingsavond is op maandag 16 april van 20 tot 22 uur in
Activiteitencentrum Dommelbergen, Arkendonk 90 in Oosterhout.
Maak op de ontmoetingsavond kennis met andere deelnemers, drink gezellig een bakje koffie of thee mee, laat je
informeren over ruilen of over ons administratief programma of maak een ruilafspraak met een ander.
Deze avond is er een LETS Talk* van Maud Bakx over Taalmaatjesproject van Surplus Welzijn.
Jij bent van harte welkom: gratis koffie en thee. Heb je kennissen, buren of vrienden die interesse hebben, neem ze
dan gerust mee. De avond is openbaar en dus voor iedereen vrij toegankelijk.
Heb je geen vervoer? Laat het ons weten: 0640290832

✴

Als er geen activiteit is tijdens de ontmoetingsavond mag je 15 minuten iets vertellen wat je bezig houdt. Een hobby, een project, een
maatschappelijk vraagstuk. We noemen dat de LETS Talk. Wil jij ook graag 15 minuten iets vertellen?
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Landelijke Zaaidag voor Bijen en vlinders op 22 april 2018

‘Als de bij uitsterft, volgt de mensheid binnen enkele jaren’ is een bekende uitspraak. Gelukkig zijn er
nog meer dieren die kunnen bestuiven, maar de variatie in voedselaanbod zal drastisch teruglopen.
Het uitsterven van bijen zal desalniettemin een ramp zijn.En daarom is het belangrijk dat er een Bijenlint is, een
aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij. Op zondag 22 april is de
landelijke zaaidag voor bijen en vlinders. Je kunt zelf in jouw tuin of ergens op een braakliggend terrein bij-vriendelijk
zaad uitstrooien of je aansluiten bij Peter de Kock (lidnummer 147).
Voor de vijfde keer zaait Peter, samen met andere vrijwilligers, het bijenveld naast De Bunthoef in. Dat doen ze op
vrijdag 20 april. !GO start om 8 uur om net als andere jaren de grond zaaiklaar te maken. Vanaf 10 uur kan er
begonnen worden met inzaaien. Peter zorgt voor het zaaigoed. Neem een emmer en/of een hark als je die hebt. Na
afloop gaan ze op Zuiderhout bij ‘de Huiskamer’, gezellig wat eten en drinken. Het inzaaien van het bijenveld gaat
alleen door als het weer dat die dag een beetje toelaat. Heb je tijd en zin om mee te helpen? Zet dan 20 april 10:00
uur in je agenda. Vragen? Mail gerust naar Peter: netwerkoosterheide@gmail.com
Ben je geen zaaier? Kijk dan op www.bijenlint.nl/doe-mee/consument-vrijwilliger wat je nog meer kunt doen om
bijen te redden of bijenlinten in Oosterhout en de rest van het land mogelijk te maken.

Ontvang nieuwe advertenties in je mailbox
•
•
•
•
•
•

Log in via onze website www.ruilhandeloosterhout.nl.
Klik op de menubalk op ‘Marktplaats’ en daarna op ‘Advertentie alerts’.
Klik op de knop ‘Nieuw’.
Geef een naam op: bijvoorbeeld ‘alle advertenties’
Bij trefwoorden vul je de woorden in waarvan advertenties wilt ontvangen. Bijvoorbeeld: de, het, een, e, a
Klik op ‘Opslaan’.

Heb je hulp nodig? Bel of app: 0640290832 of mail naar ruilhandeloosterhout@gmail.com.
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Gratis kunst in Breda

Voor kunst kun je natuurlijk naar een museum gaan, maar er komt steeds meer kunst in de openbare
ruimten. Rob en Anja (001) wandelden langs de Blind Wall Gallery in Breda.
De Blind Walls Gallery werkt aan een nieuw stadsgezicht. Vanaf 2015 verschijnen zowel op tijdelijke als permanente
locaties muurschilderingen gemaakt door internationale talenten op het gebied van grafisch ontwerp, street art,
typografie en illustratie.
Je kunt natuurlijk zelf rondstruinen of een van de routes wandelen of fietsen door Breda. Er zijn twee wandelroutes,
een van 1 en een van 2,5 km, en een fietsroute van 9,5 km. Met een app kronkel je door het centrum van Breda, langs
kunstwerken waar je al winkelend aan voorbijgaat en door steeg jes waar je normaal niet komt.
Meer informatie op: http://blindwalls.gallery of bij Rob (info@robbeckers.nl)

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: maandag 16 april in activiteitencentrum Dommelbergen. Bel of app: 0640290832.

Repair Café Oosterhout
Kom met je kapotte fiets, elektrische apparaten, kleding, klokken op
zaterdag 28 april 2018 tussen 10 en 14 uur naar activiteitencentrum De
Bunthoef Bloemenhof 2, Oosterhout.
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Bijzonderheden:
De klokkenmaker en naaimachine-reparateur zullen er ook zijn. Tussen 11.00 en 11.30 uur wordt er voorgelezen
voor de aanwezige kinderen.
Uiteraard ben je ook welkom voor de gezelligheid of als vrijwillige (leerling) klusser.
Kijk voor meer informatie over het repair cafe op: www.repaircafe-oosterhout.nl

BOCK • Open Dag ‘18
Stichting BOCK is een groep kunstenaars die vanuit de thuisbasis, het voormalig zwembad
De Blikken, diverse artistieke projecten organiseert. Op 22 april zetten ze van 13:00 tot
17:00 uur de deuren open voor alle geïnteresseerden. Locatie: Paterserf 10 in Oosterhout.
Kijk voor meer informatie op www.stichtingbock.com

Kofferbakverkoop
In Geertruidenberg wordt in de zomermaanden, eens per maand op zaterdagavond, een
vlooienmarkt gehouden. In het centrum van de oude stad staan onder de oude wilgen
van de Markt zo'n 120 tot 130 deelnemers die vanuit hun auto, vanaf een kleedje of
vanaf een tafeltje hun 2e hands waar aan de man brengen. Deze druk bezochte markt is
absoluut de moeite waard om op een zaterdagavond te bezoeken.
Dit jaar wordt de kofferbakverkoop gehouden op 12 mei, 9 juni en 7 juli 2018. Kijk op
www.komnaardemarkt.nl voor meer informatie en voor aanmelden als je zelf iets wilt
verkopen.

Afdingen mag!
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet
onderhandelen over de prijs uit schaamte of omdat ze
niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Toch kan
het de moeite waard zijn. Genoeg geeft je vast wat
tips. Handig om alvast te weten: afdingen is in veel
winkels mogelijk: de prijs van artikelen ligt niet vast.
Kijk voor tips op:
www.genoeg.nl/handig/geld/afdingen-mag/

Heb jij een tip?
Heb jij een tip of andere kopij voor in onze nieuwsbrief? Stuur die dan vóór 1 mei naar Rob (info@robbeckers.nl)
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Informatie van het bestuur
Informatienummer bestuur
Ons informatienummer is 06-40290832. Sylvia doet alle deelnemerscontacten en zij helpt je gratis met al je vragen
over de ruilhandel. Je kunt ook je Keetjes per telefoon over laten maken. Bel gerust een van de bestuursleden.

Het bestuur
Het bestuur in alfabetische volgorde:
Gemma Smeets
(lidnr. 002) lid
René Riksen
(lidnr. 106) penningmeester, Cyclos
Rob Beckers
(lidnr. 001) voorzitter, communicatie
Sylvia Bodbijl
(lidnr. 036) lid, deelnemerscontacten
Theo van Drunen (lidnr. 115) secretaris
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

LOCATIE

van 20.00 – 22.00 uur

BESTUURSVERGADERINGEN
van 20.00 – 22.00 uur

April

Maandag 16 april

Dommelbergen

Maandag 23 april

Mei

Dinsdag 15 mei

De Bunthoef

Donderdag 24 mei

Juni

Maandag 18 juni

Dommelbergen

Dinsdag 26 juni

Juli

Geen ontmoeting

Maandag 23 juli

Wijzigingen voorbehouden

Spreekhalfuur / Cyclos
Heb je vragen over de ruilhandel, over ruilen, over Keetjes of over het
administratieprogramma Cyclos? Kom dan naar de ontmoetingsavond. Het eerste
half uur is er altijd een bestuurslid met een computer aanwezig die je graag helpt.
Heb je al eerder een vraag? Laat het ons weten: bel 06-40290832
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Vraag en Aanbod

Hier tref je een greep uit het enorme aanbod en de vele vragen van onze deelnemers. Wil jij ook graag een
advertentie plaatsen maar weet je niet hoe? Vraag het een van de bestuursleden.

Hulp bij handwerken
(Rian)

Reinigen met hoge druk.
(Gerard)
Gevraagd:
Kussens maken
(Theo)
Oude computers inleveren?
(Rene)

Hulp bij Excel of Word
(Rob)
Taart bakken
(Liesbeth)

Chutney
(Ellen)

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

