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Kledingruilbeurs dinsdag 20 maart

De eerstvolgende ontmoetingsavond is op dinsdag 20 maart van 20 tot 22 uur in
Activiteitencentrum De Bunthoef. Tevens is er dan een kledingruilbeurs.
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.
De activiteitencommissie wil de deelnemers de gelegenheid geven om voorjaars- /zomerkleding te ruilen. Ook
sieraden, tassen, accessoires, schoenen e.d. kun je dan aanbieden. Wil je graag een kraam? Je kunt je tot 12 maart
aanmelden bij de activiteitencommissie: activiteiten.ruilhandel.oosterhout@outlook.com
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
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‘Oosterhout duurzaam’ op bezoek
In het kader van het leggen van contacten
tussen de verschillende organisaties die zich
bezig houden met duurzaamheid bezocht de
werkgroep ‘Oosterhout Duurzaam’ als eerste
‘Ruilhandel Oosterhout’.
De werkgroep was uitgenodigd op onze
ontmoetingsavond in februari in activiteitencentrum
Dommelbergen. De bedoeling is elkaar en elkaars
activiteiten te leren kennen.

De Ruilhandel vertelt…

De voorzitter van de Ruilhandel, Rob Beckers vertelt
over de ontstaansgeschiedenis en over de doelen (het
bevorderen van de lokale duurzaamheid, sociale
contacten en persoonlijke ontwikkelingen en het
beperken van onnodige uitgaven).
Sinds de start van de Ruilhandel in 2011 zijn meer dan 150 mensen betrokken geweest bij de club. Op dit moment
zijn er circa 110 deelnemers, mensen die elkaar graag ontmoeten of helpen met alledaagse zaken als boodschappen,
koken, administratie, repareren van fietsen of computers, kleine klussen in en om het huis. Ook zijn er mensen die
helpen bij verhuizingen, organiseren of hobby’s. Er zijn diverse leraren (Spaans, Duits, ict, Pilates), stylisten,
masseurs, wandelaars en mensen die oppassen op huizen, kinderen en huisdieren.
Maandelijks komen deelnemers bij elkaar in een van de activiteitencentra om gezellig te kletsen of afspraken te maken
over ruilactiviteiten. Intussen gaat de bananencake van Hanneke rond…

Oosterhout Duurzaam vertelt…

Els , Coby en Trixi vertellen van ‘Oosterhout Duurzaam’ over hun prille start :
Inmiddels bijna 3 jaar geleden introduceren wij in Oosterhout ‘de dag van de duurzaamheid’.
Ons doel : Organisaties, bedrijven, groepen en individuen, die soms al jaren duurzaam bezig zijn meer bekendheid te
geven in Oosterhout.
En heel pretentieus: Oosterhout uit te dagen om een voorloper te worden in duurzaamheid. Een stad met een visie
op de toekomst. Een stad waar je TROTS op kunt zijn .
Jaarlijks organiseren we daarvoor in de week van de duurzaamheid een duurzame markt en een ontmoetingsavond
voor de deelnemers waarop een van hen zijn bezigheden uitgebreid kan toelichten. Dit jaar was dat de imker : Marcel
Elshout met de film ‘More than Honey’.
Op het eind van de avond zijn we een beetje verliefd en een beetje jaloers op deze gastvrije en geweldig
georganiseerde Ruilhandel. Nog diezelfde week melden zich dan ook drie enthousiaste nieuwe leden.

Meer informatie:

Neem voor meer informatie over ‘Oosterhout Duurzaam’ contact op met elswolterbeek@gmail.com.
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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 20 maart in De Bunthoef.

Repair Café Oosterhout
Kom met je kapotte fiets, elektrische apparaten, kleding, klokken op
zaterdag 31 maart 2018 tussen 10 en 14 uur naar activiteitencentrum De
Bunthoef Bloemenhof 2, Oosterhout.
Bijzonderheden: De klokkenmaker en naaimachine-reparateur zullen er ook
zijn. Tussen 11.00 en 11.30 uur wordt er voorgelezen voor de aanwezige
kinderen.
Kijk voor meer informatie over het repair cafe op: www.repaircafe-oosterhout.nl

Zappend door Oosterhout
Het woord “zappen” is net als het woord “pinnen” ontstaan uit een afkorting. De
basis van het woord is “zap”, een acroniem dat staat voor Zwerf Afval Pakker. In
Oosterhout zijn meerdere zappers en zap-groepen actief. Je kunt het doen in je eigen
straat, in je eigen tijd, wanneer het jou uitkomt. Lekker buiten en in beweging en nog
een schone straat ook nog.
Wil jij ook gaan zappen? De gemeente helpt je graag met materialen en met de
contactgegevens van een eventuele groep in jouw wijk. Lees er over op:
www.oosterhout.nl/inwoners/wonen-leven/buurtbeheer/zappers of bel 140162

Gratis lunchconcerten
Mocht je ooit op woensdag in Amsterdam zijn… Sinds jaar en dag vindt op
woensdagmiddag om 12.30 uur in de Grote of Kleine Zaal van Het Concertgebouw het
gratis Lunchconcert plaats.
Kijk voor informatie op: www.concertgebouw.nl/gratis-lunchconcerten

De goedkoopste winkel
In de Consumentengids van maart staat de nieuwste Prijspeiling
Supermarkten. Met slim boodschappen doen valt veel te besparen,
blijkt daaruit. Maar moeten we dat wel willen, vroeg de
Keuringsdienst van Waarde zich onlangs af in een uitzending over
de supermarktoorlog. Wat betekent deze oorlog voor jou en voor
de fabrikant? Het maandblad Genoeg wijdt er artikel over op:
www.genoeg.nl/nieuws/samenleving/goedkope-boodschappentoch-liever/
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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

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

Kalender
ONTMOETINGSAVONDEN

LOCATIE

van 20.00 – 22.00 uur

BESTUURSVERGADERINGEN
van 20.00 – 22.00 uur

Maart

Dinsdag 20 maart

De Bunthoef

Dinsdag 27 maart

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.

Repair Café zoekt
reparateurs
(Rian)

Ik doe je
strijkwerk
(Nel)

Informatie over
natuurgeneeskunde
(Gemma)

Yogales
(Gerrie)

Groepsuitje in de natuur
(José)
Zoeken en verkopen
op Marktplaats
(Sylvia)

Klussen in en rond je huis
(Piet)

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

