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Ontmoetingsavond maandag 20 augustus

Onze maandelijkse ontmoetingsavonden gaan weer van start. De volgende avond is op maandag 20
augustus van 20 tot 22 uur in Activiteitencentrum Dommelbergen, Arkendonk 90 in Oosterhout.
Tijdens een de ontmoetingsavond kun je kennis maken met andere deelnemers, je kunt informatie krijgen over onze
club, ruilafspraken maken of hulp krijgen bij je keetjesadministratie.
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 is voor onze rekening.
Heb je geen vervoer? Laat het ons weten: 06-40290832
ONTMOETINGSAVONDEN

LOCATIE

van 20.00 – 22.00 uur

BESTUURSVERGADERINGEN
van 20.00 – 22.00 uur

augustus

maandag 20 augustus

Dommelbergen

Maandag 13 augustus

september

dinsdag 18 september

De Bunthoef

donderdag 27 september

oktober

maandag 15 oktober

Dommelbergen

dinsdag 23 oktober

november

dinsdag 20 november

De Bunthoef

dinsdag 27 november

december

maandag 17 december

Dommelbergen

donderdag 20 december
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Wandeling op Landgoed Oosterheide

De activiteitencommissie organiseerde op maandag 18 juni een wandeling o.l.v. een IVN-gids en in het
Floraliapark alternatieve bezigheden voor diegenen die de wandeling niet mee konden doen.
Net ten zuiden van Oosterhout, richting Teteringen, ligt het Landgoed Oosterheide. De activiteitencommissie van
Ruilhandel Oosterhout organiseerde op maandag 18 juni voor circa 15 deelnemers een wandeling o.l.v. een IVN-gids
door dit prachtige landgoed. De gids vertelde in geuren en kleuren over de bomen, struiken, planten en bloemen die
we tegenkwamen. Dat leverde heel wat wetenswaardigheden op. Regelmatig kon je horen: “Dat wist ik nog niet!” En
behalve de gevarieerde flora bevat het landgoed ook een interessante fauna. De dieren lieten zich weliswaar minder
goed zien, maar de achtergelaten sporen verraadde hun aanwezigheid.
Behalve flora en fauna heeft het landgoed ook een interessante geschiedenis. Midden op het landgoed was vanaf circa
1700 een groot veld met aan de ene kant een soort loopgraven van waaruit kanonnen bediend werden en aan de
andere kant 3 kunstmatig opgeworpen heuvels die als kogelvangers dienden. Het schijnt dat er wel 30.000
manschappen daar oefenden om te gaan vechten in eerst de Spaanse en later de Oostenrijkse successieoorlog. De
naam van de nabijgelegen parkeerplaats aan de A27, Kalix Berna, zou verband houden met die kogelvangers. Maar de
“geleerden” zijn het er nog niet helemaal over eens. De ene theorie zegt dat Kalix Berna een verbastering zou zijn van
het woord “kogelbergen”. De ander is van mening dat Kalix Berna een verbastering is van de familienaam van Pieter
Jacob Calckberner, een Bredanaar die rond 1727 ruim 50 hectaren heide kocht tussen Oosterhout en Teteringen.
Hoe dan ook: het landgoed is een prachtige plek om heerlijk te wandelen en te genieten van de natuur en historie!
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De activiteitencommissie had er ook voor gezorgd dat er ondertussen in de Floralia-tuin alternatieve bezigheden
waren (voor diegenen die de wandeling niet mee konden doen) en na 21.00 uur werden alle deelnemers verrast met
drankjes en lekkere hapjes van Wilma en Els.
Zulke activiteiten mogen er vaker zijn! Chapeau!!!
Theo van Drunen

Keetjes voor een karweitje
Hoe verdien je Keetjes? Hoe kun je iemand iets voor jou laten doen?
Stel dat je een nieuw telefoonnummer hebt maar je vertelt het aan niemand. Hoe vaak wordt je dan gebeld?
Inderdaad, niet vaak. Dat is hetzelfde met het verdienen van Keetjes of het krijgen van hulp. Als je niet vertelt wat je
doet, zal er niet snel iemand naar je toe komen.
Er zijn verschillende manieren om je vraag of aanbod bekend te maken. De eerste is via ons computerprogramma
Cyclos. Je kunt zelf inloggen en een advertentie plaatsen of dit samen doen met een bestuurslid of een andere
handige deelnemer. Nieuwe advertenties worden door onze secretaris verzameld en gestuurd naar alle deelnemers die
dat prettig vinden.
Een andere manier om je vraag of aanbod kenbaar te maken is op de ontmoetingsavond. Hier kun je kennismaken met
andere deelnemers en eventueel ruilafspraken maken. Het bereik van je advertentie is wel een stuk kleiner.
Heb je een concrete vraag maar weet je niet wie je moet benaderen? Vraag dan eens bij de bestuursleden na. Van veel
deelnemers kennen wij de talenten. We brengen je graag in contact met de juiste persoon.
Heb je hulp nodig bij je zoektocht? Laat het ons weten: bel 06-40290832.
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Cyclos hulp bij inloggen

We moeten in deze tijden veel verschillende wachtwoorden onthouden. Dat is niet altijd even
makkelijk. Wat te doen als jij je wachtwoord van Cyclos kwijt bent?
• Ga via www.ruilhandeloosterhout.nl naar ‘inloggen deelnemers’.
• Je ziet dan dit scherm:

• Vul bij ‘Login name’ je driecijferig deelnemersnummer in. Bijvoorbeeld 001, 090 of 175.
• Bij wachtwoord vul je je wachtwoord in.
• Klik op de blauwe knop ‘Inloggen’ om verder te gaan.
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Ben je je wachtwoord vergeten?
• Klik dan op de blauwe tekst: Klik hier als u uw gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten.
• Je ziet dan dit scherm:

• Vul bij ‘Login name’ je driecijferig deelnemersnummer in. Bijvoorbeeld 001, 090 of 175.
• Tik in het witte vak onze de afbeelding de cijfers en letters in die je ziet. In dit voorbeeld: y246ge
(kun je de tekst niet goed lezen? Klik dan op de blauwe tekst: ‘Hernieuw code’.)
• Klik daarna op de blauwe knop ‘Bevestigen’.
• Als je dat hebt gedaan, krijg je een mailtje in je mailbox. Zie je dat niet, kijk dan in de ongewenste berichten of in de
map met Spam.
• Als je in dat mailtje klikt op de link, kun je zelf een nieuw wachtwoord aanmaken.
Kom je er niet uit? Bel dan 06-40290832.

In memoriam
Via de mail bereikte ons het bericht dat op 21 juni 2018 ons lid Addy Koekkoek is overleden. Addy was sinds 2015
deelnemer van onze club. Ze was een veel geziene gast in de Bunthoef. Een markante vrouw die constant op zoek was
naar nog meer kennis. Addy is 76 jaar geworden. We wensen allen die haar dierbaar waren veel sterkte toe.

Talentenjagers
Weet je niet wat jij kunt betekenen voor de ruilhandel? Heb je geen idee wat
jouw talent is? We brengen je graag in contact met een van onze talentenjagers.
Samen met een onze ‘jager’ ga je op zoek naar wat jij in huis hebt om aan te
bieden.
Wil jij ook je talent zichtbaar maken? Laat het ons weten: bel 06-40290832.

Statistieken
Jaarlijks bekijkt het bestuur hoeveel de deelnemers handelen. Hiervoor hebben we een kleine analyse uitgevoerd op
onze administratie. Hieruit blijkt dat 20 van de 108 deelnemers goed zijn voor 87% van alle transacties.
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Van alle deelnemers is 57% betrokken geweest bij een transactie (vraag of aanbod). 43% van de deelnemers deden
helemaal niet mee. We weten dat dankzij onze club mensen vrienden zijn geworden en elkaar helpen zonder Keetjes
te verrekenen. Uiteindelijk is het hoogste doel dat alle mensen zomaar anderen helpen.
Hoe meer mensen handelen, hoe actiever en aantrekkelijker onze club wordt. Heb jij tips om het handelen te
bevorderen? Of heb je tips om ons aanbod diverser te maken? Laat het ons weten. Stuur ons een bericht via
ruilhandeloosterhout@gmail.com of bel 06-40290832.
We zullen in ons privacybeleid opnemen dat we analyses uitvoeren met geanonimiseerde gegevens.

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 20 augustus in Dommelbergen vanaf 20 uur. Bel 06-40290832.

Repair Café
Kom met je kapotte spullen op zaterdag 25 augustus 2018
tussen 10 en 14 uur naar activiteitencentrum De Bunthoef
Bloemenhof 2, Oosterhout.
Bijzonderheden:
De Naaimachine-en klokken-reparateurs zijn er ook
Uiteraard ben je ook welkom voor de gezelligheid of als
vrijwillige klusser.
.

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

Cyclos 4 op je telefoon
Tegenwoordig doen we meer op de telefoon dan op de computer. Er is ook een app voor Cyclos. Handig om snel de
laatste advertenties te kunnen bekijken of om Keetjes over te maken. Download de Cyclos 4 in Google Play (Android)
of in de AppStore (Apple).

Gratis genieten in de omgeving
Er op uit gaan hoeft niet duur te zijn.
Hieronder gratis uitje in en rondom Oosterhout.
Floralia Park
Floralia Park is vrij toegankelijk voor iedereen die een wandeling wil
maken of een versnapering wil gebruiken bij Tuincafé de Kaaipolder.
Daarnaast zijn er geregeld gratis toegankelijke optredens.
Informatie op: http://www.floraliapark.nl
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Betonkunst
In een stad met meerdere betonfabrieken en een veelvoud van kunstenaars hoort natuurlijk betonkunst. Dagelijks
openbaar te bezoeken in de slotparken.
Informatie op: http://www.betonkunstoosterhout.nl/
Stadstuin De Schelp
Een openbare stads- en cultuurtuin in het centrum van de stad. De stadstuin fungeert als een oase van rust. Er staan
weer nieuwe beelden in de tuin. Open t/m 16 september op Vrijdag t/m zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Informatie op: http://www.stadstuindeschelp.nl/
Eastwoodstock
Gratis festival georganiseerd door het kunstenaarscollectief BoCK. Zondagmiddag 23 september in de voortuin van
voormalig zwembad de Blikken
informatie op: http://stichtingbock.com/eastwoodstock-festival

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.

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

Informatie van het bestuur
Informatienummer bestuur
Bel voor vragen, tips, hulp, vervoer, wil je Keetjes overboeken, enzovoorts ons informatienummer is 06-40290832.
Sylvia onderhoudt de deelnemerscontacten. Uiteraard mag je ook de andere bestuursleden benaderen met je vragen.

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.

