
 

Ontmoetingsavond maandag 18 februari 

� 

De volgende ontmoetingsavond is op maandag 18 februari van 20:00 tot 22:00 uur in 
Activiteitencentrum Dommelbergen, Arkendonk 90 in Oosterhout. 

Tijdens de ontmoetingsavond kun je kennis maken met andere deelnemers, je kunt informatie krijgen over onze club, 
je kunt ruilafspraken maken, je kunt hulp krijgen bij je keetjesadministratie of het plaatsen van advertenties. 

Je bent van harte welkom. Neem gerust kennissen, buren of vrienden mee. De avond is openbaar en dus voor iedereen 
vrij en gratis toegankelijk. De koffie en thee zijn voor onze rekening. 

Heb je geen vervoer? Laat het ons weten: 06-40290832 

ONTMOETINGSAVONDEN LOCATIE

van 20.00 – 22.00 uur

februari maandag 18 februari Dommelbergen

maart dinsdag 19 maart De Bunthoef

april maandag 15 april Dommelbergen

mei dinsdag 21 mei De Bunthoef
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Poolse verrassing - niespodzianka 

  

Tijdens de sinterklaasbijeenkomst in november zijn er leuke surprises uitgewisseld. Wat heb jij voor 
surprise ontvangen? Hieronder het verhaal van Rob en René. 

Rob koos als surprise voor de Poolse maaltijd van René. Wat er op neer kwam dat Benia, de vrouw van René, in de 
keuken stond om voor Rob en Anja te koken. En dat is zeker een talent van haar. 

Na zdrowie! (op de gezondheid)… We startten de avond met een introductie Vodka drinken: In één teug het 
borrelglaasje achterover slaan, een slokje-niet-alcoholische drank drinken en een Pools snackje nuttigen. Zoals onder 
andere de traditionele worstjes krakowska en kaszanka (als ik het goed heb), olijven en zure augurken. 
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Op de foto hierboven zie je de fles Vodka die de gastheer en gastvrouw zelf dronken. De gasten kozen voor de minder 
sterke variant van 30% (fles op achtergrond). Limonade volgens René :-) 

Na zdrowie! De eerste gang was een goed gevulde augurkensoep (ogorkowa). Iets wat wij in Nederland misschien 
vreemd vinden, maar eenmaal geproefd verrassend lekker. De Poolse augurken zijn veel minder zuur dan de 
Nederlandse varianten. Mocht je de soep zelf willen maken, koop je augurken dan in een Poolse winkel. 

Na zdrowie! Het hoofdgerecht was gołąbki wat in het Pools letterlijk kleine of jonge duiven (vogels) betekent. En als 
je ze in de ovenschaal ziet liggen zou je inderdaad duifjes kunnen herkennen. Het blijken koolbladeren te zijn, gevuld 
met rijst en gehakt. Benia maakte hierbij een heerlijke tomatensaus en een verrukkelijke bospaddestoelensaus. Deze 
laatste saus was gemaakt met wilde paddenstoelen die haar zus in Polen plukte. 

Na zdrowie! Ik kon het nog zeggen omdat ik nipte aan de ‘limonade-vodka’. René en Benia zijn duidelijk beter getraind 
in proosten op z’n Pools. :-) 

Na zdrowie! Het nagerecht was weliswaar geen Poolse specialiteit maar wel een overheerlijke glutenvrije 
amandeltaart met bosbessen en Philadelphia. Die ging er in als zoete koek maar dan lekkerder. 

Na zdrowie! Er werd nog even nagetafeld en ‘Na zdrowie!’ geroepen. Na de heerlijke Poolse maaltijd en gezelligheid 
keerden Anja en Rob voldaan weer huiswaarts zonder een Keetje af te rekenen. Deze sinterklaassurprise was absoluut 
top.  

Benia en René: dziękuję! 

Heb jij ook een surprisverhaal? Laat het ons weten. Stuur je verhaal naar info@robbeckers.nl. 

“THEO… pakt de draad weer op!” 
10 deelnemers hadden zich aangemeld voor een gratis kaartje voor de voorstelling van Theo op 22 februari in De 
Schelleboom. Via een online programma heeft het bestuur 6 kaartjes verloot. De gelukkigen zijn: Carla Tijhuis, Lia 
Versteegh, Nellie van der Schoof, Rose-Marie de Klerk, Dineke van de Vorst en Joyce Stam. Zowel de winnaars als de 
mensen die helaas buiten de loting vielen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. 

Klusser in de aanbieding 
Jaaaa, we hebben ze! We hebben klussers, schoonmakers, masseurs, tuiniers, verhuizers, coupeuses, vertalers, 
computerkenners, enzovoorts. 

Laat weten wat jij zoekt of wat jij aanbiedt  
Ben jij ergens goed in? Of ben je naar iemand op zoek? 
Laat het dan weten door een advertentie te plaatsen. 

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.  

mailto:info@robbeckers.nl
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Tips en websites 

Keetjeslimiet 
Sinds mei 2017 werken we met het administratieprogramma Cyclos. In juni 2017 hebben we aangekondigd dat we 
het maximaal aantal Keetjes omlaag gaan brengen. Uiteraard doen we dat geleidelijk zodat je ruim de tijd hebt om 
leuke dingen te doen met je punten. Het maximum staat op dit moment op 1.100 Keetjes. Vanaf 1 januari 2020 is de 
limiet 1.000 Keetjes. 

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 iemand van het bestuur met een computer aanwezig die je graag 
helpt.  
Heb je al eerder een vraag? Laat het ons weten: bel 06-40290832. 

Heb jij een verhaal of een leuke tip? 
Heb jij kopij voor in onze nieuwsbrief? Stuur die dan vóór 1 maart naar Rob (info@robbeckers.nl). 

Neem contact op 
Bel voor vragen, tips, hulp, vervoer, wil je Keetjes overboeken, enzovoorts; ons informatienummer is: 06-40290832.  
Mail ruilhandeloosterhout@gmail.com 
Internet www.ruilhandeloosterhout.nl 
Twitter www.twitter.com/LETSoosterhout  
Facebook www.facebook.com/ruilhandeloosterhout

Repair Café 

Kom met je kapotte spullen op zaterdag 23 februari 
2019 tussen 10 en 14 uur naar activiteitencentrum De 
Bunthoef Bloemenhof 2, Oosterhout. Uiteraard ben je 
ook welkom voor de gezelligheid of als vrijwillige klusser. 

Kijk voor meer informatie over het Repair Café op: 
www.repaircafe-oosterhout.nl.

!
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