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Deadline kopij volgende nieuwsbrief: 1 maart 2018 sturen naar Rob info@robbeckers.nl

Ontmoetingsavond maandag 19 februari

De eerstvolgende ontmoetingsavond is op maandag 19 februari van 20 tot 22 uur in
Activiteitencentrum Dommelbergen.
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. Er is geen
programma.
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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

Kledingbeurs in maart

Op de ontmoetingsavond van dinsdag 20 maart is het weer kledingruilbeurs.
De activiteitencommissie wil iedereen op dinsdag 20 maart 2018 weer de gelegenheid geven om voorjaars- /
zomerkleding te ruilen. Ook sieraden, tassen, accessoires, schoenen e.d. kun je dan aanbieden.
Begin nu vast te verzamelen en meld je vóór 12 maart aan via activiteiten.ruilhandel.oosterhout@outlook.com
Met jullie inbreng wordt het vast weer een geslaagde avond.
Miriam en Carla ( de activiteitencommissie).

Nieuwsbrief van Stichting Ruilhandel Oosterhout

Blog

Door verschillende omstandigheden is een aantal bijdragen voor de nieuwsbrief niet aangekomen bij de redactie. Alle
nagekomen berichten zijn inmiddels wel gepubliceerd op onze blog. Een blog is een soort dagboek op internet. Onze
blogs kun je lezen via onze website www.ruilhandeloosterhout.nl.
Boven de oranje balk zie je rechts een B, F en een T. Deze letters staan voor: Blog, Facebook en Twitter. Door er op te
klikken ga je er naar toe.

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 19 februari in Dommelbergen.

Repair Café Oosterhout
Het eerstvolgende Repair Café Oosterhout is op: zaterdag 24
februari 2018 in activiteitencentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2,
Oosterhout van 10.00 tot 14.00 u
Bijzonderheden: De klokkenmaker en naaimachine-reparateur zullen
er ook zijn. Tussen 11.00 en 11.30 uur wordt er voorgelezen voor de
aanwezige kinderen.
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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 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

Februari

Maandag 19 februari

Dommelbergen

Woensdag 28 februari

Maart

Dinsdag 20 maart

De Bunthoef

Dinsdag 27 maart

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. 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.
Chi Kung Tai Chi lessen
Gepubliceerd door: Gerrie van Seeters
Dag, Werken met energie. 10 lessen Tai Chi, Chi Kung voor beginners. 10 Keetjes per les. Of 5 lessen....

Gevraagd: kussens maken
Gepubliceerd door: Theo van Drunen
Ik heb een mooie lap stevige stof liggen en een aantal oudere kussens. Nu zouden de kussens wat verkleind...

Uitleg over de bijbel GRATIS
Gepubliceerd door: Gerard Trossèl
De Bijbel is ook voor jou van levensbelang! Altijd al iets meer willen weten van het meest gelezen boek...

hulp bij snoeien
Gepubliceerd door: Miriam Oomens
Wie kan mij helpen onze boompjes te snoeien struiken eruit te halen en alles af te voeren? De struiken zijn...

trap schuren
Gepubliceerd door: Elly Weers
Van mijn trap is de bekleding verwijderd. Er zitten echter nog lijmresten op. Wie wil dit voor mij eraf...
Stijldansen
Gepubliceerd door: Geerdien Huizinga
Dag ruilhandelaars, Ik ben op zoek naar een man die samen met mij wil gaan stijldansen. Graag bij
Dansschoo...
Praatje Geluk
Gepubliceerd door: Kristel van der Klugt
Ik kom bij je langs of we spreken ergens af.Ik breng al mijn kaartensets, Mayaboeken, spellen Schatgravers...

wandelgesprekken in de natuur
Gepubliceerd door: Tineke van Dongen
Samen de brug over.Zit u niet zo lekker in uw vel en voelt u er iets voor om samen met mij (en uw hond)...

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

