
 

RUILHANDEL 
OOSTERHOUT 

 

ik doe iets voor jou  

ji j doet iets voor haar  

zij  doet iets voor mij  

Keetjes voor een karweitje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ruilhandeloosterhout.nl 

INTERNET 

Op onze website vind je het aanbod en de vraag 

en meer informatie over ruilen. Als deelnemer 

kun je via deze site handelen. 

E-mail: ruilhandeloosterhout@gmail.com 

Website: www.ruilhandeloosterhout.nl 

 

BESTUUR 

Deelnemers en belangstellenden kunnen voor 

informatie het algemene nummer van de 

Ruilhandel bellen: 06-40.29.08.32. 

 

INFORMELE CLUBAVOND 

Even maanden 

Dag: 3
e
 maandag van de maand 

Tijd: 20:00 tot 22:00 uur 

Locatie: Activiteitencentrum Dommelbergen 

Adres: Arkendonk 90, Oosterhout 

 

Oneven maanden 

Dag: 3
e
 dinsdag van de maand 

Tijd: 20:00 tot 22:00 uur 

Locatie: Activiteitencentrum De Bunthoef 

Adres: Bloemenhof 2, Oosterhout 

 

SPREEKUUR 

Het eerste half uur van de clubavond is 

gereserveerd voor vragen, inschrijven of 

administratieve handelingen. 

 

 

 

KvK 51878909 

Bank NL60RABO0160487803 



 
 
STICHTING RUILHANDEL OOSTERHOUT 

ik doe iets voor jou - jij doet iets voor haar - zij 

doet iets voor mij. Dat is eigenlijk het hele 

principe van ruilen, iets doen voor elkaar. 

 

Er wordt niet gehandeld met geld. Voor je inzet 

word je beloond met Keetjes, waarmee je op jouw 

beurt diensten kan betalen. 

 

WAAROM?  

Door de ruilhandel kunnen mensen hun talenten 

inzetten en werken aan hun eigen competenties. 

 

Ruilhandel werkt op lokaal niveau. Dit betekent 

minder transport en een versterking van de lokale 

contacten. 

 

Ruilen is leuk. Ruilen is duurzaam. Doordat 

goederen vaker gerepareerd worden en langer in 

omloop blijven scheelt dit afval en productie van 

nieuwe goederen. Door goederen van anderen te 

lenen hoeft niet iedereen de spullen te kopen:  

Dat scheelt geld en gebruik van grondstoffen. 

 

HOE WERKT HET? 

Elke deelnemer is zowel vrager als aanbieder. 

Jouw aanbod en vraag worden geplaatst op de 

website van Ruilhandel Oosterhout. Iemand die 

interesse heeft reageert. Samen spreek je af wat 

er moet gebeuren, wanneer en wat het “kost”. 

 

De vrager maakt het afgesproken aantal Keetjes 

over op jouw “ruilrekening”. 

 

WAT KUN JE RUILEN? 

Het aanbod wordt bepaald door de talenten en 

mogelijkheden van de deelnemers.  

Enkele voorbeelden: 

� een keukenkastje soppen; 

� iemand helpen met Excel; 

� oppassen op een kind; 

� iemand leren breien; 

� een uurtje helpen in de tuin; 

� koken voor iemand of voor een groep; 

� fietsverlichting repareren; 

� Spaanse les geven; 

� Ramen zemen; 

� iemand helpen met een sollicitatiebrief; 

� een ontspanningsmassage aanbieden; 

� iemand vervoeren; 

� de computer virusvrij maken; 

� samen boodschappen doen; 

� vermaken van kleding; 

� voor iemand een feest organiseren. 

 

 

GEEN COMPUTER? 

Het is niet noodzakelijk om een computer of 

internet te hebben. Vraag een bestuurslid naar de 

mogelijkheden. 

 

VOOR WIE? 

Voor iedereen die  

� eerlijk en respectvol met elkaar omgaat; 

� een dienstenaanbod heeft; 

� van een gezellige clubavond houdt; 

� de deelnemersbijdrage betaalt. 

 

JOUW DIENSTEN/TALENTEN 

Iedereen heeft talenten. Ons advies is om meer 

dan één talent aan te bieden: Als je alleen een 

cursus Swahili aanbiedt is de kans klein dat je 

Keetjes gaat verdienen.  

In een gesprek met een bestuurslid van de 

stichting kun je nagaan welke andere talenten je 

bezit. 

 

RUILREKENING 

Elke deelnemer krijgt een code die toegang geeft 

tot je eigen ruilrekening. 

Als richtlijn hanteren we 15 tot 20 Keetjes per uur. 

Hiermee kan iedereen flexibel omgaan. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Wees duidelijk over wat je precies vraagt of biedt. 

Maak goede afspraken. De stichting is niet 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

aanbod. 


