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Ontmoetingsavond dinsdag 15 mei

De eerstvolgende ontmoetingsavond is op dinsdag 15 mei van 20 tot 22 uur in Activiteitencentrum
De Bunthoef, Bloemenhof 2 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.
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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Voorjaarsruilmarkt

In het voorjaar is het weer tijd om de tuin in te gaan. Daarom organiseert de activiteitencommissie
een voorjaarsruilmarkt in een van de mooiste tuinen van Oosterhout.
Kom genieten van het voorjaar in de mooie tuin van het Floraliapark, Beneluxweg 63 te Oosterhout.
Je kunt er alles ruilen wat te maken heeft met tuinen en tuinieren: plantjes, stekjes, zaden, tuinboeken,
tuingereedschap, jam en chutneys, potten, potgrond, enzovoorts.
Maak je schuur leeg, kweek je moestuintjes op, slijp je heggenschaar en kom ruilen met Keetjes. Misschien maak je ter
plekke nog kennis met iemand die je jouw heg snoeit, je tuin omspit of een kersenboom uitgraaft.
In elk geval een gezellig samenzijn in mooie omgeving tijdens deze extra bijeenkomst van onze club. Kom ook op:
zaterdag 12 mei van 13:30 tot 16:00 uur naar het Floraliapark.
Heb je vragen of wil je ook een stand reserveren? Mail dan naar activiteiten.ruilhandel.oosterhout@outlook.com
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Word ook taalmaatje !

Op maandag 16 april was ik te gast bij Ruilhandel Oosterhout. Erg leuk dat ik in de Lets Talk mocht
vertellen over het Taalmaatjesproject van Surplus. En leuk om jullie enthousiaste reacties te horen!
Om ook de andere leden op de hoogte te stellen van het Taalmaatjesproject hierbij meer informatie:
Inmiddels zijn ruim 50 enthousiaste vrijwilligers aan de slag als taalmaatje in Oosterhout! Wekelijks ontmoeten zij
‘hun’ statushouder om samen de Nederlandse taal te oefenen.
Eind 2016 startte Surplus met het Taalmaatjesproject in opdracht van gemeente Oosterhout en in samenwerking
met Theek5. Het taalmaatjesproject heeft het doel om statushouders te koppelen aan een vrijwilliger om zo samen
Nederlands te oefenen. Een statushouder is iemand die gevlucht is naar Nederland en hier een verblijfsvergunning
heeft gekregen. Alle statushouders binnen het project zijn woonachtig in Oosterhout.
Vrijwilligers
Zoals gezegd zijn er dus al ruim 50 vrijwilligers aan de slag binnen het project van Surplus, maar nog steeds zijn er
veel mensen niet voorzien van een taalmaatje. Ook zij willen heel graag hulp bij het leren van de Nederlandse taal De
vrijwilliger en statushouder gaan wekelijks op informele wijze de taal oefenen. Dit kan door samen de boeken in te
duiken, maar juist ook door samen koffie te gaan drinken, te sporten of bijvoorbeeld boodschappen te doen. Gezellig
samen op stap om intussen de taal te oefenen. Want de taal leer je het beste door heel veel te oefenen met iemand die
de taal goed beheerst.
Taalmaatje worden?
Lijkt het je leuk om statushouders te helpen om (beter) Nederlands te spreken en heb je ongeveer twee uurtjes per
week over? Ben je maatschappelijk betrokken en beheers je de Nederlandse taal goed? Dan is Taalmaatje worden
misschien wat voor jou Meld je dan nu aan!
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Als je taalmaatje wordt dan krijg je een opleiding van twee dagdelen aangeboden waarin je de basisvaardigheden leert
die een taalmaatje nodig heeft. Daarnaast spreken we elkaar twee keer per jaar voor intervisie met collegataalmaatjes en hebben we interessante verdiepingsworkshops en een paar keer per jaar een informele, gezellige
bijeenkomst.
Meer informatie of aanmelden?
Lijk het je leuk om taalmaatje te worden of wil je meer informatie kijk eens op www.surplus.nl/oosterhout of mail
naar: maud.bakx@surplus.nl

Hoe verdien je punten?

Bij een ruilhandel betaal je met punten. Elke ruilhandel heeft haar eigen munteenheid. Kruiken in
Tilburg, Moeren in Breda, Zonnetjes in Nijmegen, Niksen in Den Bosch en Keetjes in Oosterhout.
Keetjes, ze zijn niets waard maar tegelijk erg waardevol. Er staat geen financiële waarde voor. Een Keetje is geen rooie
cent waard maar toch onbetaalbaar. Voor een Keetje koop je energie van iemand anders. Iemand doet iets voor jou én
je ontmoet iemand. Spullen die je koopt in de winkel kosten geld. Maar iemand ontmoeten en/of de energie van
iemand anders inzetten is niet in geld uit te drukken.
Van mensen zonder Keetjes krijg ik wel eens te horen "ik kan niets". Vreemd, want de meeste mensen die ik ken
kunnen een huishouden runnen: boodschappen doen, schoonmaken, koken, kinderen of dieren opvoeden, ergens naar
toe rijden of fietsen. Daarnaast zijn er veel mensen met hobby's: bakken, breien, zingen, schrijven, lezen, koken,
tuinieren, kletsen, wandelen. We zijn van mening dat iedereen wel iets kan.
Kortom, er is veel mogelijk. Heb je nog steeds geen idee? Praat dan eens met onze talentontdekkers. Bel voor een
afspraak: 06.40.29.08.32
Maar… hoe weten anderen wat jij aanbiedt?
Dat maak je kenbaar via onze website. Ga naar www.ruilhandeloosterhout.nl en ga naar login
in ons administratief programma Cyclos.
Klik op: “Plaats advertentie” en vul de gegevens in die nodig zijn.
Klik op Opslaan.
Let op: standaard verdwijnt je advertentie na 3 maanden.
Heb je hulp nodig bij het maken van advertenties, het instellen van je profiel of het overmaken van Keetjes? Of heb je
geen internet? Bel dan voor een afspraak: 06.40.29.08.32 of mail naar ruilhandeloosterhout@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: maandag 16 april in activiteitencentrum Dommelbergen. Bel of app: 0640290832.

Repair Café Oosterhout
Kom met je kapotte fiets, DVD-speler, naaimachine, stoel, stofzuiger,
broodrooster, klok, laptop, monitor, koffiezetter, sierraden, spijkerbroek,
TV-toestel, cassetterecorder, radio, lamp, knoopsgat, pendule, rits,
boormachine, grasknipper, Hi-Fi-set, luidsprekerboxen, computer, ..... op
zaterdag 26 mei 2018 tussen 10 en 14 uur naar activiteitencentrum De
Bunthoef Bloemenhof 2, Oosterhout.
Bijzonderheden:
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

17 ongebruikelijke tips om geld te besparen
Of je nu krap bij kas zit of niet, geld besparen is altijd fijn. Deze 17
ongebruikelijke bespaartips gaan je helpen om maandelijks veel geld te
besparen.: https://leukegeit.nl/ongebruikelijke-bespaartips/

Gratis uitjes
Mooi weer en zin om er uit te trekken? Dan zijn er in Nederland meer dan
1.000 uitjes met gratis entree. Natuurgebieden, evenementen, musea
(sommige betaalde musea zijn vaak 1 dag in de week gratis te bezoeken).
Kijk voor het totaaloverzicht op: https://www.anwb.nl/landvananwb/zoeken/p/gratisentree/

Wil jij snel en makkelijk Keetjes verdienen?
Ik heb behoorlijk veel Keetjes (bijna 300). En ik gun jou ook Keetjes.
Het enige wat jij hoeft te doen is mij te verrassen!!
Log snel in om te profiteren van deze geweldige voorjaarsaanbieding geldig
tot 14 juli 2018! Want op=op! www.ruilhandeloosterhout.nl

Heb jij een tip?
Heb jij een tip of andere kopij voor in onze nieuwsbrief? Stuur die dan vóór 1 juni 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

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 duurzame
LED verlichting
(Coby)

Fietsband plakken
(José)
Gevraagd:
Baby spullen
(Miriam)
Kattenoppas
(Miranda)

Gevraagd:
een verrassingsruil
(Rob)
Feestlied schrijven
(Gemma)

Hulp bij Wordpress
(Piet)

Jouw advertentie in de spotlight?
Dat kan, als jouw dienst op onze website staat vermelden we je ook in de nieuwsbrief.

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

