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Volgende ontmoetingsavond:

Dinsdag 16 januari
van 20 tot 22 uur
Activiteitencentrum De Bunthoef
Bloemenhof 2, Oosterhout

Deadline kopij volgende nieuwsbrief: 1 februari 2017 sturen naar rob@robbeckers.nl (001)

De beste wensen
Het bestuur van Ruilhandel Oosterhout wenst je een mooi, gezond en gelukkig 2018. Dat jouw wensen mogen
uitkomen en jij je goede voornemens kunt waarmaken.
In 2018 hopen wij weer veel te ruilen en elkaar te ontmoeten. In deze tijden van steeds meer ‘contactloos’
hoopt de ruilhandel een oase te zijn voor ontmoeting. De vaste avonden staan weer gepland. Tot gauw!
Gemma, René, Rob, Sylvia, Theo

Ontmoetingsavond dinsdag 16 december
De eerstkomende ontmoetingsavond vindt plaats op dinsdag 16 januari in Activiteitencentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout, van 19
tot 22 uur. Heb je geen vervoer? Laat het ons weten: 06-40290832

Sfeervolle jaarafsluiting 2017
De activiteitencommissie had een sfeervolle jaarafsluiting georganiseerd in december. De ontmoetingsruimte
van Activiteitencentrum Dommelbergen werd feestelijk aangekleed en gestyled in kerst- en wintersfeer. Bijna
alle bezoekers (en introducees) hadden iets lekkers meegenomen, van voorgerecht tot toetjes en iets voor bij
de koffie. Heerlijke soep, salades, wraps, hartige taarten, toetjes, bonbons, likeurtjes en nog veel meer.
Tussendoor werd er muziek gemaakt.
We kijken terug op een goede opkomst, heerlijke bijdragen door de deelnemers en weer een goede
organisatie van de activiteitencommissie: Carla en Miriam.

Duurzaamheidsavond 10 januari
Op uitnodiging van de werkgroep 'Oosterhout Duurzaam' mochten Rob en ik namens onze ruilhandel, samen met een aantal anderen die op één
of andere manier met duurzame dingen bezig zijn, afgelopen week een etentje bijwonen met aansluitend film. Bovengenoemde werkgroep
organiseerde al tweemaal de Dag voor de Duurzaamheid in Oosterhout en afgelopen oktober waren wij als ruilhandel daar ook weer bij.
Het gezelschap aan tafel was een bonte mix van imkers, een biologische boer, mensen van het Repair Café, Sophia's Tuin, de buurtmoestuin en
het bijenlint in Oosterheide, maar ook bijvoorbeeld een mijnheer met een elektrische auto en naast mij iemand die zeewierworkshops geeft.
Je merkte dat het gemakkelijk klikte tussen de mensen onderling, die een heerlijke vegetarische lasagne voorgeschoteld kregen met goede
biologische wijn.

'Als de bij uitsterft, volgt de mensheid binnen vier jaar'
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De aansluitende film, die voor iedereen toegankelijk was, ging over de massale bijensterfte die nu al een jaar of 10 - 15
wereldwijd heerst. Honderdduizenden kolonies sterven en er is geen afdoende verklaring voor. Volgens imker Marcel
Elshout moet het een combinatie zijn van het gebruik van pesticiden, het ontstaan van virussen en de toegenomen
industrialisering van de honingproductie. Het doet je hart krimpen, omdat de bijen zo belangrijk zijn voor onze
voedselketen door hun bestuivende werk, waardoor fruit- en groentegewassen kunnen groeien. Maar het meest
aangrijpend is hoe die prachtige beestjes een toonbeeld van samenwerking zijn in een verbluffend intelligent systeem,
waarbij ieder precies zijn rol kent. Zo laten bijen bijvoorbeeld door middel van een dans aan de andere bijen zien waar
de dichtstbijzijnde nectar zich bevindt. Bijen bestaan al 50 miljoen jaar, veel langer dan wij mensen.
De werkgroep Oosterhout Duurzaam wil graag een keer langskomen op een van onze ontmoetingsavonden. Je hoort
er binnenkort meer van.
Hierbij een link naar de trailer van de film - 'More than honey' van Markus Imhoof. (Klik hier voor de hele film.)
Gemma Smeets

Mijn ‘sinterklaas’cadeau
Op de clubavond in november was ik van de partij. Ik bood als cadeau een Kerststuk maken aan. Miriam heb ik een leuk Kerststuk bezorgd. Zelf
had ik ook een leuke surprise verworven. Ik mocht bij Wilma en Huub Pennings aanschuiven voor een dinertje! Ik wist dat ik “gebakken” zat.
Wilma had een paar data opgegeven waarop ik welkom was. De datum dat ik kon was vrijdag 12 januari. Ik zou samen met mijn man gaan. Helaas
die kwam donderdagavond van zijn werk thuis met buikgriep! Wat nu, ik had er mij op verheugd. Dan maar even kijken wie ik van de ruilhandel
zou kunnen vragen. Na enkele mensen te hebben gebeld is me dat niet gelukt om iemand te vinden: Ze waren bezet door een andere afspraak of
ziek. Jammer, dan maar alleen. Ik had Wilma op de hoogte gehouden en zij vertelde dat Els (van Andel) er ook zou zijn. Gezellig. Op de fiets naar
familie Pennings, dan kon ik lekker een wijntje drinken. Rond 18.00 uur begonnen met een
wijntje en wat hapjes. Wilma had de tafel feestelijk gedekt en wij mochten aanschuiven. Een
voorgerecht (recept Wilma) was al een heerlijke binnenkomer. Hierna (Poolse) bietjessoep
met room, dat was smullen. Ondertussen werd er volop gebabbeld en vooral veel gelachen.
Als hoofdgerecht volgde er spaghetti met basilicum, een Wilma-saus en rucola die wijzelf
mochten versieren met olie en azijn. Het was zo lekker dat ik twee keer mijn bordje heb
gevuld! Wat kan die Wilma toch koken! En als tegenprestatie had Els voor het toetje moeten
zorgen. Nou dat kan die Els wel: Limocello-tiramisu, om je vingers bij af te likken. Chapeau
voor de kokkinnen! Ik kan zelf goed koken en bij mij ligt de lat hoog, maar het was of ik bij een
viersterrenrestaurant binnen zat. Wij sloten af met een lekker kopje thee en koffie. Om 11.00
uur reed mijn fiets weer naar huis met mij erop en mijn buikje verzadigd.
Ik vond het een hartstikke goed idee van Carla en Miriam om op deze wijze Sinterklaas te vieren. Ik hoop dat de andere deelnemers die er
waren op deze sinterklaasavond ook zo genoten hebben van hun sinterklaascadeau!
PS: Miriam en Carla, zo’n avond mag van mij vaker!
Rose-Marie de Klerk

Info, weetjes en tips
Nieuwe deelnemers
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: dinsdag 16 december in De Bunthoef.

Repair Café Oosterhout
Het eerstvolgende Repair Café Oosterhout is op: zaterdag 27 januari 2018 in activiteitencentrum De Bunthoef (Bloemenhof 2, Oosterhout) van
10.00 tot 14.00 uur.
Bijzonderheden: Informatie over de aanwezigheid van de klokkenmaker en naaimachine-reparateur volgt later. Tussen 11.00 en 11.30 uur
wordt er voorgelezen voor de aanwezige kinderen. Meer informatie op: http://repaircafe-oosterhout.nl/

Minibieb
In Nederland zijn er rond de 1.000 minibiebs waar je gratis boeken kunt lenen of ruilen. Er hangen/staan
er ook verschillenden in Oosterhout. Klik hier voor een totaaloverzicht of surf naar: www.minibieb.nl
de minibieb bij de Bunthoef (foto door Peter de Kock) ►

Oosterheide blogt
Nu we het toch over Peter de Kock hebben (deelnemer 147). Peter is een voorvechter voor duurzaamheid. Hij is (vaak als initiatiefnemer)
betrokken bij veel initiatieven in Oosterheide. Hierover blogt hij regelmatig op: http://oosterheide.blogspot.nl/
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Vacature: Kascommissie
Elk jaar vragen we twee deelnemers om het financieel verslag te controleren. Het bestuur heeft de
jaarstukken van de penningmeester gezien en aangenomen. De kascommissie moet vaststellen dat de
informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. Als lid van de kascommissie controleer je twee
jaar achtereen ‘de kas’. Het eerste jaar doe je dat samen met een lid van vorig jaar. Het tweede jaar samen
met een nieuw lid.
Wil jij de kas van 2017 controleren?
Meld je dan aan bij onze penningmeester René of stuur een mail naar ruilhandeloosterhout@gmail.com

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
Het bestuur in alfabetische volgorde:
Gemma Smeets
(lidnr. 002)
René Riksen
(lidnr. 106)
Rob Beckers
(lidnr. 001)
Sylvia Bodbijl
(lidnr. 036)
Theo van Drunen
(lidnr. 115)

lid
penningmeester, beheerder Cyclos
voorzitter, communicatie
lid, deelnemerscontacten
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
van 20.00 – 22.00 uur
Januari
Dinsdag 16 januari
Februari
Maandag 19 februari
Maart
Dinsdag 20 maart
Wijzigingen voorbehouden

Locatie

BESTUURSVERGADERINGEN

De Bunthoef
Dommelbergen
De Bunthoef

van 20.00 – 22.00 uur
Donderdag 11 januari
Woensdag 28 februari
Dinsdag 27 maart

Spreekhalfuur / Cyclos
Het spreekuur valt samen met het eerste half uur van de ontmoetingsavond.
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. 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 (met of zonder foto)
plaatsen maar weet je niet hoe? Vraag het een van de bestuursleden.
Ik doe je Verstelwerk en strijkwerk
Gepubliceerd door: Nel Meulemans
Ik ben handig met de naaimachine en wil je naaiwerk doen. Ik kan zomen inleggen, kleding uitleggen of...

Klussen
Gepubliceerd door: Piet Hoedemaekers
Heb je een klus te doen in of rond je huis? Ik ben van alle (nou ja, veel) markten thuis. Mail of bel voor...

hulp aangeboden bij organiseren
Gepubliceerd door: Rian Van Houwelingen
hulp aangeboden bij organiseren. prijs nader overeen te komen

Oppassen tot 10 jaar
Gepubliceerd door: José van Haasteren
Als oppas- oma van 7 en 5 jarigen kan ik zelfs overdag.-Als het klikt bij mij thuis, reken ik 20 keetjes...

Gevraagd: helpen met muren en deur verven
Gepubliceerd door: Zoë van der Doelen
Ik ben opzoek naar iemand die me kan helpen met het verven van de muur in mijn woonkamer. Het gaat
om een...
ramen lappen
Gepubliceerd door: Els van den Andel
Hallo ruilhandelaren ik ben Els en als het nodig is wil ik je ramen wel komen lappen. Kan u om een of...

Moet u ergens naartoe?
Gepubliceerd door: David van Gelder
Wilt u ergens naartoe of iets wegbrengen. Ik ben bereid u te rijden voor benzine kosten en 15 keetjes
per...
Zangles
Gepubliceerd door: Hanke de Hoogh
Zingt u in een koor en wilt u graag uw stem scholen? Probeer eens een zangles. Of heeft u misschien
nooit...
Encaustic/ bijenwasschilderen
Gepubliceerd door: Lia Versteegh
Ik geef regelmatig bijenwasschilder workshops Het is leuk om voor een feestje te doen, maar je kunt
ook...

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

