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Deadline kopij volgende nieuwsbrief: 11 februari 2017
S.v.p. sturen naar Geerdien (018): g.huizinga@casema.nl

Volgende clubavond
Dinsdag 17 januari a.s.
van
20.00 - 22.00 uur
Activiteitencentrum De
Bunthoef te Oosterhout

Beste deelnemers, stuur eens een berichtje naar de nieuwsbrief.
Over wat je hebt meegemaakt of geruild of wat je verder kwijt wilt.
Het is altijd leuk om iets van andere deelnemers te lezen.

Clubavond 17 januari a.s.
Komende dinsdagavond is het weer clubavond in De Bunthoef, de
eerste van dit nieuwe jaar.
Deze avond is er niets bijzonders gepland, dus gezamenlijk koffie
drinken, de feestdagen bespreken en ruilafspraken maken.
Iedereen is van harte welkom.

Terugblik op clubavond 19 december jl.
Op deze avond vierden we Winterwonderland. De zaal in
Dommelbergen was mooi wit en sfeervol ingericht.
We begonnen met koffie en heerlijk gebak dat door diverse
deelnemers was gemaakt.
Daarna hield Rob een terugblik op de activiteiten van het afgelopen
lustrumjaar. De lustrumcommissieleden kregen een bloemetje voor
hun werk daarvoor. Ook voor dit nieuwe jaar hoopt Rob op grote
deelname van veel nieuwe mensen. De drempel is zo laag mogelijk gehouden zodat iedereen
zich bij ons welkom voelt.
Vervolgens konden de deelnemers in groepen
rijmzinnen gaan bedenken voor het lustrumlied, dat
we later op de avond gezamenlijk zouden zingen.

Ondertussen werden, samen met een drankje, de
meest heerlijke hapjes geserveerd, ook weer zelf
gemaakt door een aantal deelnemers.

Alle groepen hadden mooie teksten verzonnen voor
het lied. Onze bard Theo begeleidde de verschillende liederen op de gitaar.
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Ook speelde en zong hij nog diverse andere (ondeugende) liedjes, die luidkeels werden
meegezongen door de deelnemers.
Er werd veel gelachen en het was al met al weer een prachtige
avond.

Rond tien uur moest alles weer worden afgebroken en met de vele helpers was dat snel gebeurd.
Dank aan de Activiteitencommissie en de ondersteuners voor de prima organisatie van deze avond.

Hoeveel keetjes mag ik vragen?
Wij hanteren net als vrijwel de meeste ruilkringen een richtlijn van 15 punten per uur. Hier mag je een beetje mee spelen maar 20 is
echt het maximum. En onthoud: Een Keetje is niet gelijk aan een Euro. Een Keetje is geen rooie cent waard en tegelijk
onbetaalbaar.
De prijs over het aantal Keetjes spreek je vooraf met elkaar af. Je spreekt ook vooraf af wat je gaat doen. Alles wat je extra doet is
je eigen keuze.
Voorbeeld: Franca heeft Bloem, de dochter van Erik, van school gehaald. Bloem zit in dezelfde klas als de tweeling Candy en
Wendy, de 2 meiden van Franca. Bloem speelt samen met de 2 vrolijke meiden en blijft eten. Na afloop vraagt Franca 60 Keetjes
omdat Bloem 3 uur is geweest én omdat ze is blijven eten.
Erik is verrast. Want Franca heeft er nauwelijks extra werk aan gehad en het eten was niet afgesproken...
Vooraf had Franca kunnen zeggen: ik heb er geen extra werk aan, maar voor het mee-eten reken ik 15 Keetjes.

Twijfel je over een deal? Vraag dan vooraf één van de bestuursleden wat redelijk is.

Bij een ruil mag géén geld gevraagd worden: alle kosten moeten in de keetjesprijs
opgenomen zijn. Er mogen ook geen afschrijf- en voorrijkosten gevraagd worden.

Rood of blauw staan?
In de normale economie is het gebruikelijk om eerst geld te verdienen, voordat je het kunt uitgeven. Natuurlijk kun je een lening
afsluiten, maar veel mensen zien dit als iets dat ze liever niet doen. ‘Rood staan’ heeft een negatieve lading, en niemand wil ‘op de
pof leven’.
Bij de Ruilhandel ligt dat anders. Elke Keetje dat jij verdient, gaat bij een ander van de rekening af. De
balans tussen geven en nemen is nul, en het is dus geen schande of probleem om ‘in de min’ te staan.
Sterker nog: het is normaal! Je saldo mag je zowel in de plus als in de min staan. Je zult eraan moeten
wennen dat geen van beide een probleem is.
Wanneer je lid wordt mag je maximaal 100 Keetjes in de min staan en 500 Keetjes in de plus. Oppotten
van Keetjes heeft geen zin, daarmee bewijs je de andere leden en jezelf geen dienst. Het is goed om je
saldo te zien als energie die je hebt gegeven of nodig hebt gehad. Dit is een stroom die altijd in beweging
moet blijven, het zou ideaal zijn wanneer alle leden eens per jaar door de nul zouden gaan. Dit is
bedoeld als stimulans om weer in beweging te komen. Het systeem functioneert immers het beste
wanneer iedereen geeft en neemt.
Het bestuur
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Info, weetjes en tips
Info
Geen nieuwe deelnemers deze maand.
Ken je iemand die interesse heeft in de ruilhandel?
Meld hem of haar aan bij het bestuur. Voor elke nieuwe deelnemer ontvang je 10 keetjes.

Tip
www.heelnederlanddeelt.nl
Voor iedereen die wil delen in spullen of activiteiten.

Tip
RepairCafé
Het RepairCafé is open op zaterdag 28 januari a.s. in De Bunthoef van 10.00 – 14.00 uur. Bijzonderheden: De klokkenmaker is
afwezig, de naaimachinereparateur is aanwezig. Sinds september 2016 kunt u ook uw messen en scharen slijpen in het
RepairCafé.
http://repaircafe-oosterhout.nl/actueel.html

Tip
Facebook
Elke maand een nieuwsbrief, elke maand een clubavond. En tussendoor kun je natuurlijk altijd met elkaar in contact gaan via mail,
telefoon of de deurbel.
Daarnaast onderhoudt het bestuur een pagina op Facebook waarop geregeld nieuwtjes,
aankondigen of interessante verwijzingen geplaatst worden. Heb jij leuke anekdotes, foto’s,
hyperlinks of nieuwtjes die relevant zijn voor onze facebookpagina? Laat het ons weten,
Natuurlijk is het leuk als je ons liket of artikelen van ons deelt
www.facebook.com/ruilhandeloosterhout
Heb je wel internet maar geen Facebook? Geen probleem: Je kunt al onze artikelen gewoon
lezen.

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
Rob Beckers
Elly Weers
René Riksen
Gemma Smeets
Sylvia Bodbijl
Mail
Internet
Twitter
Facebook

(lidnr. 001)
(lidnr. 082)
(lidnr. 106)
(lidnr. 002)
(lidnr. 036)

voorzitter, communicatie
secretaris
penningmeester
lid
lid, deelnemerscontacten

ruilhandeloosterhout@gmail.com
www.ruilhandeloosterhout.nl
www.twitter.com/LETSoosterhout
www.facebook.com/ruilhandeloosterhout

Bankrekeningnummer IBAN-nummer NL60 RABO 0160487803 t.n.v. Stichting Ruilhandel Oosterhout
CLUBAVONDEN van 20.00 – 22.00 uur.
Dinsdag 17 januari: De Bunthoef
Maandag 20 februari: Dommelbergen
Dinsdag 21 maart: De Bunthoef
Maandag 24 april: Dommelbergen (17-4 = Pasen)
Dinsdag 16 mei: De Bunthoef
Maandag 19 juni: Dommelbergen
Dinsdag 20 juli: De Bunthoef
Maandag 21 augustus: Dommelbergen
Dinsdag 19 september: De Bunthoef
Maandag 16 oktober: Dommelbergen
Dinsdag 21 november: De Bunthoef
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Maandag18 december: Dommelbergen
BESTUURSVERGADERINGEN
Dinsdag 24 januari
Dinsdag 21 febebruari
Donderdag 30 maart
Dinsdag 25 april
Dinsdag 23 mei
Donderdag 29 juni
Donderdag 31 augustus
Dinsdag 26 september
Donderdag 26 oktober
Dinsdag 28 november
Donderdag 21 december

SPREEKHALFUUR
Het spreekuur valt samen met het eerste half uur van de clubavond.
Er is altijd iemand van het bestuur aanwezig met een laptop die uitleg kan geven over het ruilsysteem en hoe je jouw
profiel in kunt vullen.
En je kunt meteen kennis maken met de aanwezige deelnemers.

Vraag en Aanbod van de afgelopen maand
Gevraagd:

Aangeboden:

Breinaalden nummer 10
Notk keetjes
Nel (126)

4 Lloyd Loom stoelen
10 keetjes per stuk
Stans (054)

Reparatie inductiekookplaat
Notk keetjes
Brenda (049)

Digitale camera
0 keetjes
Rob (001)

Tostiapparaat
Notk keetjes
Sylvia (036)

Ski-jas met capuchon
15 keetjes
Sylvia (036)

