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K1  Diner met vers gerookte vis & vlees 3x aangeboden
8 pers. per keer

Een diner met ter plekke vers gerookte vis. 
Hou je niet van vis, met gerookt vlees is ook niets mis
Elkaar ontmoeten in ongedwongen sfeer 
Genieten van het eten, een glas (wijn) en een gesprek
De ervaring van vorig jaar smaakt naar meer!

Iedereen is welkom, de opbrengst voor het goede doel
De groep bestaat uit maximaal acht
Dat geeft aan tafel een goed gevoel
De datum waarop je aan de Wijnmanlaan wordt verwacht 
Wordt in goed overleg bedacht
Duur: zolang een gezellige maaltijd duurt (ong
Waar: bij de aanbieder thuis
Wanneer: wordt nader met de kopers afgestemd

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 13,50

K2  Gezellig samen eten. 1x aangeboden
4 pers. per keer

Gezelligheid en contact. Dat zijn de ingrediënten waar we een heerlijke maaltijd
van gaan maken. Voor-, hoofd- en nagerecht. Indien gewenst, kan het ook
vegetarisch. Samen eten en elkaar leren kennen. 
Duur: 1,5 uur ongeveer
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 5,00
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K3  Klussen in en om het huis 2x aangeboden
1 pers. per keer

Schilderen, timmeren, tuinonderhoud, eenvoudig elektra: u bepaalt zelf in
overleg welke klussen er voor u gedaan kunnen worden.
Opm.: I.v.m. schouderblessure enig voorbehoud over periode
Duur: ongeveer 3 uur 
Waar: bij de koper thuis
Wanneer: zaterdag 17 oktober 2015

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 15,00

K4  'Etten oet de streek' 1x aangeboden
3 pers. per keer

We beginnen om 17.00 uur met een drankje. Kunnen we meteen even kennis
maken. En daarna een streekgerecht en dessert, afgesloten met koffie. Einde
om ongeveer 20.30 uur. Laat u verrassen! Voel u thuis bij deze maaltijd uit de
streek, gastvrij onthaald bij de aanbieder thuis.
Duur: 3 uur
Waar: bij de aanbieder thuis
Wanneer: Zaterdag 17 oktober 2015

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

K5  Kom vanavond met verhalen... 1x aangeboden
8 pers. per keer

Workshop / voorstelling over en met verhalen en vertellen. Hoe vertel ik een
verhaal en het ook zelf doen. Neem een verhaal mee of bedenk er ter plekke
een. 
Opm.: Minimaal 8 personen om dit door te laten gaan. Er kunnen meer

mensen meedoen.
Duur: 1,5 uur ongeveer
Waar: Zaal 9 van SIO
Wanneer: in overleg

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5,00
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K6  Gitaar spelen..., maar welke? 2x aangeboden
3 pers. per keer

Altijd al gitaar willen spelen of een van de (klein)kinderen wil dat misschien, maar
weet niet wat voor soort: staal- of nylon-snarig, elektrisch of semi-akoestisch? 
Tijdens de workshop laat ik meerdere gitaren en muziekstijlen horen, kun je zelf
verschillende gitaren proberen, akoestisch en/of versterkt.
Voor gevorderden of 'hergebruikers' is er in overleg een afwijkend programma.
Duur: 1,5 uur
Waar: bij aanbieder thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 7,50

K7  Een eigen website of blog. 1x aangeboden
3 pers. per keer

Je eigen winkeltje aan huis op het web, een website waar je de administratie van
een club mee regelt of gewoon een informatieve site of blog waar je
gebruikersvriendelijk nieuwe items kan plaatsen.
Je ziet ze steeds meer, maar maak je hem zelf of laat je hem maken, welke
kosten komen daarbij kijken, hoe regel je hosting en een URL ?? 
Allemaal vragen die in anderhalf uur worden toegelicht en misschien het begin
van je eigen website online!
Duur: 1,5 uur
Waar: in overleg
Wanneer: in overleg

Rubriek: Computer Prijs: 10,00
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K8  Een Duitse taart leren bakken. 5x aangeboden
1 pers. per keer

Bij de aanbieder thuis leert u een heerlijke taart te bakken, naar een Duits
familierecept. Na afloop neemt u uw taart mee. Een prachtige hoge taart,
biscuitdeeg met vulling naar keuze, genoeg voor wel 12 personen. 
Opm.: Steeds één persoon, op een datum in overleg. Deze kavel wordt

maximaal 5 keer aangeboden.
Duur: 3 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 12,00

K9  Van vacht tot draad (wol spinnen) 2x aangeboden
4 pers. per keer

Tijdens deze workshop leert u de hoe u  wol spint met een spinnewiel. 
Informatie over soorten wol, kaarden van wol en spinnen van wol. Kortom: alles
over wol.
Opm.: Per keer vier personen. Wordt twee keer aangeboden. Data in

overleg.
Duur: 2,5 uur
Waar: Bij aanbieder thuis
Wanneer: 7 of 21 november, of in overleg in januari/februari.

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5,00
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K10  Breien op verzoek. 3x aangeboden
1 pers. per keer

Altijd al een handgebreide trui willen hebben? Bij deze kavel zal de aanbieder
voor u een trui of iets dergelijks breien. De aanbieder (heel ervaren) heeft leuke
patronen, maar u kunt ook zelf een idee aanreiken. Zo wordt uw trui of ander
breisel echt handwerk en uniek, precies zoals u wenst. De breiwol levert u zelf
aan en zijn dus voor eigen kosten. 
Opm.: Let op: U kunt kiezen voor een eenvoudige trui, dan betaalt u voor

deze kavel 20,- euro. Maar: gaat het u om een kleinigheidje, een
muts of das o.i.d. of een klein kindertruitje, dan gaat de prijs omlaag
naar 7,50 euro. En hebt u een opdracht die heel veel werk is
(ingewikkeld patroon etc.) dan betaalt u 35,- voor uw kavel.

Duur: De tijd die het vraagt, in overleg
Waar: (bij de aanbieder thuis)
Wanneer: in overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 20,00

K11  Werk in de wijngaard 4x aangeboden
1 pers. per keer

Ik zorg op deskundige wijze voor de wintersnoei van uw wijnstok, dit is nodig met
het oog op een vruchtbare oogst.
Opm.: Deze activiteit vindt overdag plaats, volgens afspraak.
Duur: 1 uur
Waar: Bij de koper in de tuin
Wanneer: In de winter (januari-maart)

Rubriek: Diversen Prijs: 15,00
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K12  Muzikale reis klassiek/modern 1x aangeboden
4 pers. per keer

In deze kavel beluisteren we, door de aanbieder gekozen, vocale muziek van
diverse componisten. Van klassiek tot modern. Daarnaast is er ruimte voor
gesprek over de gekozen muziek. Het gaat om de luisterervaring en niet om
feiten of kennis. Max 4 personen.
Duur: 1,5 uur
Waar: bii aanbieder thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 7,50

K13  Vogelzang met ontbijt 2x aangeboden
6 pers. per keer

Op vrijdagavond ongeveer 15 vogelgeluiden beluisteren op CD. Dit onder het
genot van een kop koffie of thee met wat lekkers er bij. Tijd: 20.30 tot 21.30.
Zaterdagochtend om 7.00 uur de geluiden proberen te herkennen in park Het
Engelse Werk. Het is ook leuk om een verrekijker mee te nemen als u die heeft. 
Aansluitend van 9.00 tot 10.30 uur een uitgebreid ontbijt.  
Opm.: Mogelijkheid voor gezamenlijk op de fiets naar Het Engelse Werk.
Duur: 1 uur + 3,5 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis en in Het Engelse Werk
Wanneer: 8 en 9 april en ook nog 15 en 16 april

Rubriek: Er op uit Prijs: 7,50

K14  Zingen in de huiskamer  1x aangeboden
4 pers. per keer

Zing mee met gitaar en piano. Van Taizé-liederen tot Israëlische liederen.
Duur: 1,5 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis en/of bij de koper thuis   
Wanneer: Een woensdag- of donderdagavond in september of oktober. 

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 3,00
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K15  Bezoek aan het Dominicanenklooster 1x aangeboden
20 pers. per keer

Op zaterdagmorgen 31 oktober 2015 gaat ds. Hans Tissink met een groep op
bezoek bij het Dominicanenklooster in Zwolle. We verzamelen om 10.00 uur aan
de achterzijde (Assendorperdijk). We hebben een ontmoeting met broeder Jozef
Essing. Daarna volgt een rondleiding. We sluiten af met een kort middaggebed.
Duur: 2,5 uur
Waar: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle
Wanneer: Zaterdagmorgen 31 oktober 2015 van 10.00 tot 12.30 uur

Rubriek: Er op uit Prijs: 7,50

K16  Schilderen als Picasso 4x aangeboden
8 pers. per keer

Onder het genot van koffie/thee is er eerst een korte uitleg en dan gaat u creatief
aan de slag. U gaat met een portret naar huis. De cursus is 1 dagdeel en vindt
plaats in Kampen. Verschillende data mogelijk. Minimaal 2 en maximaal 8
personen per keer.
Duur: 2,5 uur
Waar: In het atelier van de aanbieder in Kampen, 1e Ebbingestraat 
Wanneer: zaterdag 10 of 31 oktober of 14 of 28 november

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 15,00

K17  Wol Vilten 2x aangeboden
6 pers. per keer

Workshop nat vilten.
U kunt een lap vilten om er een voorwerp van te maken. 
Lichamelijk is het vilten best zwaar werk, je moet veel met je handen werken en
kracht zetten. 
Opm.: De materiaalkosten gaan nog van de prijs af.
Duur: 3 uren
Waar: Locatie nader te bepalen, in Zwolle
Wanneer: November en eventueel Januari

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 15,00
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K18  Wandeltocht in Noord-Overijssel 1x aangeboden
9 pers. per keer

Wandeling van 13 kilometer, met een toelichting op de waterstaatkundige
situatie. Halverwege komen we door Giethoorn. We rijden met auto's naar het
eindpunt en gaan dan met de bus naar het startpunt, en wandelen terug naar de
auto's. Ieder betaalt zelf de busrit en neemt zelf brood mee voor onderweg.
Duur: een zaterdag van ca 09:30-ca 16:30
Waar: Kop van Overijssel
Wanneer: zaterdag 17 oktober 2015

Rubriek: Er op uit Prijs: 5,00

K19  Spelletje spelen? 2x aangeboden
8 pers. per keer

We nodigen ieder uit om met en bij ons één van de volgende spelen te komen
spelen: - Scrabble / - Rummikub / - Carcassonne / - Cluedo. We inventariseren
nog waar de belangstelling naar uit gaat. Dit is natuurlijk inclusief koffie/ thee/
fris.
Opm.:  
Duur: maximaal 4 uur
Waar: Bastertkamp 17
Wanneer: in overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00

K20  Pret met snert. 2x aangeboden
8 pers. per keer

Een maaltijd met erwtensoep, aangekleed met roggebrood, spek. 
Kan ook vegetarisch. Met dieet wordt ook rekening gehouden. Wel even
doorgeven.  
Duur: 2 uur 
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: deze winter, in overleg 

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 4,00
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K21  Geocaching - Schatzoeken met de GPS 3x aangeboden
4 pers. per keer

Een ochtend of middag gaan we op stap om geocaches te vinden. Wist u dat er
in NL vele duizenden van dit soort "schatten" zijn verstopt? De aanbieder brengt
u in zijn eigen auto naar het startpunt. Te voet vertrekt u voor een leuke tocht om
een paar geocaches te zoeken. Prachtige wandeling (5 - 10 km), in overleg, in
een gebied naar keuze. Maximaal 4 personen per tocht. Ook een prima activiteit
om samen met een kind of kleinkind te doen.  
Opm.: De prijs is per persoon. U kunt zich individueel aanmelden. Meldt u

vier personen tegelijk aan (maximale groepsgrootte), waaronder een
kind, dan betaalt u voor 3 personen.

Duur: Ochtend of middag
Waar: Ergens in de wijde regio... 
Wanneer: In overleg, op zaterdag of zondag.

Rubriek: Er op uit Prijs: 7,50

K22  Autoband verwisselen 5x aangeboden
1 pers. per keer

U leert alle stappen bij het verwisselen van een autoband. Hoe zet je de auto
neer? Hoe plaats je de krik? Hoe verwijder je een wiel. Welke
veiligheidsmaatregelen moet je aan denken? Vastzetten wiel. Momentsleutel.
Voor ieder die het zelf wil kunnen!
Opm.: U krijgt individueel instructie, bij uw eigen auto, zo leert u snel hoe

het werkt. 
Duur: 1,5 uur
Waar: Bij de koper
Wanneer: Op afspraak

Rubriek: Diversen Prijs: 15,00
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K23  Gesprek over pensioenplanning 5x aangeboden
1 pers. per keer

Een persoonlijk gesprek over de keuzemogelijkheden van het ABP-pensioen en
van het pensioen van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voor u de kans om met
iemand die verstand heeft van zaken uw eigen situatie op een rij te zetten.
Duur: 30 minuten
Waar: bij koper thuis
Wanneer: op afspraak met koper

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 20,00

K24  Huifkartocht Ruimte voor de Rivier 1x aangeboden
25 pers. per keer

Een unieke kans om meer te zien en te horen over 'Ruimte voor de Rivier', het
project dat zich afspeelt in uw achtertuin. Ontvangst in De Bierton waar u een
consumptie krijgt aangeboden van de gidsen. Tevens wordt er een korte film
vertoond over de hoge waterstanden in '93 en '95, de bever en het opruimen van
bommen. Daarna met de huifkar naar de uiterwaarden van Schelle/Oldeneel. De
gidsen vertellen over dit project.
U moet hiervoor redelijk goed ter been zijn.
Opm.: Het bedrag komt volledig ten goede aan de dienstenveiling van de

Adventskerk.
Duur: +/- 2 uur
Waar: Bierton en buitengebied Schelle/Oldeneel
Wanneer: Zaterdag 3 oktober 2015 om 14.00 uur

Rubriek: Er op uit Prijs: 10,00
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K25  Aan- of verkoop begeleiding woning. 1x aangeboden
1 pers. per keer

Bij het gehele traject bij aankoop of verkoop van een woning, tot en met de
notariële overdracht, krijgt u  deskundig advies, in overleg samen verder te
bepalen. De aanbieder is een ervaren makelaar en werkt bij deze kavel volledig
voor de opbrengst van de dienstenveiling. U betaalt de kavelprijs (na bieden)
plus u betaalt zelf de reguliere Opstartkosten bij uw opdracht (voor b.v.
bouwrapport, Funda). Alles in goed overleg. 
Opm.: Let op: bij deze kavel gaan we bieden vanaf de genoemde prijs van

350 euro. 
Duur: Tot einde opdracht
Waar: Zwolle en omgeving
Wanneer: 2015/2016

Rubriek: Diversen Prijs: 350,00

K26  Leren een digitaal fotoboek maken 5x aangeboden
1 pers. per keer

Heeft u een Windows-PC dan kan de bieder  u met behulp van het programma
MyPhotofun  een digitaal fotoalbum leren maken. Kosten van het album zijn voor
uzelf. Internet noodzakelijk.
Duur: 2 uur 
Waar: Bij de koper thuis
Wanneer: In overleg te bepalen

Rubriek: Foto en film Prijs: 12,50

- 15 -



Dienstenveiling Adventskerk 2015

K27  Roofvogels en uilen in Zwolle 1x aangeboden
25 pers. per keer

Lezing (pp-presentatie) waarin uitleg wordt gegeven over de kenmerken van de
verschillende soorten. En ook hoeveel paren van de verschillende soorten in
Zwolle broeden en de veranderingen in aantal de afgelopen 15 jaren.
Opm.: Minimaal 5 deelnemers
Duur: 1 tot 1,5 uur (planbaar)
Waar: SIO
Wanneer: Januari

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00

K28  Gezellig etentje 1x aangeboden
4 pers. per keer

Etentje bij de aanbieder thuis. Natuurlijk met een glaasje wijn. Een avond niet
koken en anderen ontmoeten. Met zijn zessen om de tafel, alle kans om elkaar
beter te leren kennen bij dit gastvrij onthaal. 
Duur: 3 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Nader te bepalen

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

K29  Werken met computer of iPad 2x aangeboden
1 pers. per keer

Als u vragen hebt over het gebruik van uw computer  of Ipad, of een specifiek
programma onder de knie wilt krijgen, dan is deze kavel precies wat u zoekt. 
Mijn dienst is afhankelijk van wat u wilt leren! We werken op uw eigen laptop, pc
of tablet. Het tarief is een uurtarief. Alle opbrengst is voor de Dienstenveiling.
Opm.: De kavelprijs is voor 1 uur. Wilt u meer uren, dan betaalt u later bij. 
Duur: aantal lessen in overleg
Waar: bij de koper thuis
Wanneer: september t/m januari

Rubriek: Computer Prijs: 5,00

- 16 -



Dienstenveiling Adventskerk 2015

K30  Excel-cursus 1x aangeboden
6 pers. per keer

In groepsverband worden vaardigheden bijgebracht door 2 trainers tegelijk!
Koffie en thee inclusief.
De training wordt afgestemd op de behoeften van de groep. U werkt op uw eigen
laptop met daarop Excel geïnstalleerd (minimaal versie 2007). Tarief is per
avond.
Opm.: Als u de kavel koopt hebt u voor de eerste cursusavond betaald.

Verdere cursusavonden verrekent u later. Alle opbrengst is voor de
dienstenveiling.

Duur: 4 à 5 avonden elk 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: februari t/m mei

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 10,00

K31  PowerPoint-cursus 1x aangeboden
6 pers. per keer

Voor wie wil leren presentaties maken, op school, voor de lol of misschien zelfs
zakelijk .....
Koffie en thee inclusief. 
Onderwerpen worden naar behoefte van de deelnemers behandeld door 2
trainers tegelijk! U beschikt over een eigen laptop, waar PowerPoint op staat. U
werkt op uw eigen laptop. Het tarief is per avond.
Opm.: Als u de kavel koopt hebt u voor de eerste cursusavond betaald.

Verdere cursusavonden verrekent u later. Alle opbrengst is voor de
dienstenveiling.

Duur: 4 à 5 avonden elk 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: februari t/m mei

Rubriek: Computer Prijs: 10,00

- 17 -



Dienstenveiling Adventskerk 2015

K32  Adressenbestanden samenvoegen 3x aangeboden
1 pers. per keer

Bij u thuis wordt er uitleg gegeven hoe adressenbestanden samen te voegen tot
etiketten en enveloppen. U maakt gebruik van uw eigen computer.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de koper thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5,00

K33  Kaarten maken of bonbondoosje 1x aangeboden
4 pers. per keer

Gezellig samen kaarten maken, een bonbondoosje of een kado-envelop. Neem
zelf wat leuke afbeeldingen mee maar ik heb ook van alles. En natuurlijk ook een
kop koffie of thee er bij. Maximaal plaats voor 4 personen.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00

K34  Finse maaltijd !!!! 5x aangeboden
13 pers. per keer

Ook benieuwd naar de Finse keuken? Kom dan gezellig bij ons aanschuiven om
te genieten van bekende Europese producten, die in bijzondere combinaties
worden gegeten.
Duur: 18.00-20.00u. Daarna gelegenheid tot natafelen.
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: vrijdag- of zaterdagavond in oktober of november

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50
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K35  Moksi Alesi !!! 5x aangeboden
13 pers. per keer

Gezellig samen genieten van een heerlijk Surinaams rijstgerecht met groenten,
vlees of kip en garnalen. Daarna natafelen zo lang we willen.
Duur: 18.00-20.00u. 
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: vrijdag- of zaterdagavond in oktober of november

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

K36  Samen Negro-Spirituals zingen 3x aangeboden
3 pers. per keer

Na kort wat meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van negro-spirituals,
gaan we samen deze liederen en muziek zingen en beluisteren.
Opm.: Via e-mail worden de afspraken gemaakt.
Duur: 90 minuten
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: maandag- of donderdagavond in oktober, november of december

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 3,50

K37  Wandelen 1x aangeboden
6 pers. per keer

Op een zaterdag, 10 tot 15 kilometer wandelen, in de omgeving van Zwolle. Start
om 9.00 uur met koffie en afsluiten met lunch bij de aanbieder thuis.  
Opm.: Zijn het er 7, is het ook goed. Maximaal 10 (anders past het niet in

huis)
Duur: ongeveer 6 uur
Waar: ergens in de regio 
Wanneer: in overleg op een zaterdag

Rubriek: Er op uit Prijs: 7,50
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K38  Zeilen 1x aangeboden
6 pers. per keer

Een dagje zeilen met 2 bevriende kapiteins op één schip, dat moet leuk
worden..! We huren met met max. 3 passagiers erbij een polyvalk en gaan met
hopelijk een lekker windje, een hele dag zeilen op de Beulakerwijde of de
Fluessen in Friesland. De kosten voor de huur van de boot moeten nog betaald
worden.
Opm.: Een boot huren betalen kopers en aanbieder samen, dat is ongeveer

70 euro. Kostenraming: stel 2 passagiers + 2 kapiteins => 70 : 4 =
17,50 voor de boot + 20 euro kavelkosten = 37,50 euro voor een hele
dag zeilen! (excl. eten)

Duur: 1 dag
Waar: op een flinke lap water
Wanneer: wanneer het waait

Rubriek: Er op uit Prijs: 20,00

K39  Mozaïek maken. 1x aangeboden
10 pers. per keer

U gaat een mozaïek (20 x 20 cm) maken van bijvoorbeeld een kerkelijk symbool
(duif, kruis etc.), letter, huisnummer, o.i.d. U neemt zelf een paar bordjes o.i.d.
van verschillende kleuren mee (bv. van de kringloop, er kan evt. uitgewisseld
worden), een plankje van 20 x 20 cm en een plaatje van de afbeelding die u wilt
maken. U komt op twee avonden. Avond 1: mozaïek maken/plakken, avond 2:
voegen.
Duur: 2 x 90 min. 
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: maandag- en/of donderdagavond in januari of februari 2016

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5,00
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K40  Hollandse rijsttafel 1x aangeboden
8 pers. per keer

Het hoofdgerecht is bruine bonen en naast de bruine bonen staan er diverse
schaaltjes op tafel met ingrediënten, zoals spekjes, piccalilly, uitjes, e.d. Een
heerlijke Hollandse rijsttafel!
Duur: 2 uur
Waar: Thuis bij aanbieder
Wanneer: In het najaar op een vrijdagavond.

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

K41  Wijnproeverij Chili 1x aangeboden
6 pers. per keer

Chili is een wijnland uit de z.g. "nieuwe wereld". De afgelopen 20 jaar heeft Chili
zich ontwikkeld tot een toonaangevend wijnland met een geweldig "terroir". Een
wijnland met een keur aan wijnen, van veel prima basiswijnen tot absolute
topwijnen. In deze proeverij gaan we proeven en genieten van een aantal
heerlijke witte en rode wijnen uit Chili en zal er toelichting worden gegeven op al
het moois wat Chili als wijnland te bieden heeft. Een proeverij voor de
wijnliefhebber. Minimaal zes deelnemers.
Opm.: De kosten voor de te proeven wijn zijn inbegrepen in de kavelprijs en

verrekent de aanbieder. Per zes personen wordt er 40 euro verdiend
voor de dienstenveiling. 

Duur: 2 a 3 uur
Waar: Bij aanbieder thuis
Wanneer: In overleg te bepalen

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 15,00
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K42  Fietstocht 1x aangeboden
25 pers. per keer

We verzamelen bij SIO en gaan richting zuiden. De afstand is minimaal 30 km.
Rust en route al naar gelang deelnemers, mogelijkheden, enz. Gezellig en
sportief. Eventuele kosten voor eten en drinken onderweg zijn voor de koper. 
Duur: middag
Waar: vanaf SIO
Wanneer: 24 oktober (als het mooi weer is, anders week later)

Rubriek: Er op uit Prijs: 5,00

K43  Workshop cupcakes versieren 1x aangeboden
15 pers. per keer

U gaat twee cupcakes versieren met fondant en versiersels (op voorbeeld
plaatjes). De prachtige en lekkere cupcakes neemt u mee naar huis. 
Opm.: Alle opbrengst, 5 euro per persoon, is voor de dienstenveiling. 
Duur: 30 min
Waar: In zaal 9 SIO
Wanneer: in overleg.

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 5,00

K44  Darwin 1x aangeboden
12 pers. per keer

Meer weten over de evolutietheorie volgens Darwin? Hoe verhoudt deze theorie
zich tot het Scheppingsverhaal? Mogelijk een eyeopener voor geïnteresseerden.

Opm.: Deze activiteit gaat door als er minimaal 5 personen deze kavel
kopen.

Duur: 90 minuten
Waar: Bij aanbieder thuis, afhankelijk van aantal deelnemers
Wanneer: Zondagavond 27 sept, 19.30 u.

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5,00
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K45  Duurzaamheidsmiddag 3x aangeboden
4 pers. per keer

Wat doe jij aan duurzaamheid in jouw leven? Samen denken wij na over hoe wij
meer duurzaam kunnen leven. Dit is bij de aanbieder thuis, zodat ook diens
volkstuin bezocht kan worden en we er allemaal iets uit mee kunnen nemen.
Duur: 2½  uur
Waar: Bij de aanbieder thuis in Zwolle Zuid
Wanneer: z.s.m.

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00

K46  Bezoek aan EcoNexis huis 2x aangeboden
6 pers. per keer

Samen bezoeken wij een duurzame modelwoning in Zwolle. Hier krijgen wij een
twee uur durende rondleiding en leren wij hoe wij ons huis duurzaam kunnen
inrichten.
Opm.: Minimaal 4 personen en maximaal 8 personen per keer.
Duur: 2 uur
Waar: vertrek vanaf SIO
Wanneer: in overleg via e-mail

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5,00

K47  Workshop tekenen 1x aangeboden
12 pers. per keer

Je leert tekeningen te maken in de stijl van fun-2-draw. Stap voor stap, wij doen
het voor.
Geschikt voor mensen van 7 tot 99 jaar! Gegeven door meiden van 10 jaar oud
(begeleid door hun ouders).
Opm.: Als er meer animo voor is, kan een tweede groep worden gepland.
Duur: 1 uur
Waar: bij ons thuis (Zwolle Zuid)
Wanneer: 3 oktober

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5,00
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K48  Motorrijden (als passagier) 3x aangeboden
1 pers. per keer

Een motortoertocht(je) achterop een Yamaha V-Max in de omgeving van Zwolle.
Dit is uw kans om (opnieuw) achterop de motor te genieten van een mooie rit.
Op deze kavel gaan we bieden, we starten bij 5 euro. 
Opm.: De afspraak voor de tocht wordt gemaakt in overleg met de koper.

Planning is altijd op korte termijn in verband met het weer. 
Duur: 2-3 uur
Waar: Rondom Zwolle
Wanneer: Wanneer het droog weer is.

Rubriek: Er op uit Prijs: 5,00

K49  Theater in vrouwenhuis en maaltijd 1x aangeboden
8 pers. per keer

U gaat een bezoek brengen aan het Vrouwenhuis in Zwolle. Tijdens de
theaterrondleiding komt u twee vrouwen uit 1700 tegen, die vertellen over hun
rijkdom en armoede. Aansluitend een 3-gangenmaaltijd bij de aanbieder thuis.
Opm.: U gaat zelf naar het Vrouwenhuis, we verzamelen om 15.45 uur bij

de Melkmarkt. Van de kavelprijs is 10 euro per persoon voor de
dienstenveiling. Minimaal 8 deelnemers, maximaal 10.

Duur: 4 uur
Waar: vrouwenhuis + huis aanbieder
Wanneer: vrijdag 27 november

Rubriek: Er op uit Prijs: 15,00
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K50  Transport & Montage IKEA-kast 3x aangeboden
1 pers. per keer

Let op: deze kavel is ontvangen nadat het kavelboekje werd gedrukt, maar zal
zaterdag wel worden aangeboden.  
Deze aanbieder zal uw Ikea-kast (of ander bouwpakket) voor u ophalen bij IKEA
Zwolle. De koper moet hebben gecontroleerd dat de kast op voorraad is.
Transport naar uw huis wordt geregeld. En montage en plaatsen van de kast. Of
van iets anders wat gemonteerd moet worden. De aanbieder betaalt zelf zijn
benzine. Handige hulp op maat.
Duur: Zolang als nodig
Waar: IKEA en bij de koper thuis
Wanneer:

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 15,00

K51  Fotoshoot met bv. de kleinkinderen 1x aangeboden
1 pers. per keer

Op zoek naar een fotograaf om toch eens die leuke foto van het gezin te maken?
Of eens op de foto met de broers en zussen? of uw kinderen. 2pictureyou
fotografie biedt niet 1 maar 2 fotografen! 2 zien meer dan 1 !
Een fotoshoot voor 4 personen en maximaal 10.
Gewoon fijn bij u thuis of op locatie in overleg.
Wij werken ontspannen en nemen de tijd voor u, en zorgen voor een mooi
eindresultaat dat u van ons krijgt op dvd!
Op deze kavel gaan we bieden, we starten bij 50 euro. 
Opm.: Is de locatie buiten Zwolle, dan wordt er 0.19 per km reiskosten

gerekend.
Duur: ca 2 uur
Waar: bij u thuis of elders
Wanneer: in overleg

Rubriek: Foto en film Prijs: 50,00
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K52  Taart: kant en klaar 1x aangeboden
1 pers. per keer

Ik maak een taart. Dit kan zijn, een appeltaart, een mokka taart of een fondant
taart. Fondant taart is wat moeilijker en duurt langer, die is wat duurder.
Duur: appel / mokka = 1,5 uur    fondant taart = 5 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 10,00

K53  Digitaal fotoboek maken bij Albelli 1x aangeboden
1 pers. per keer

Het maken van een digitaal fotoboek bij albelli. Er is van alles mogelijk. Fotokaft,
glanzende pagina's, groot boek, klein boek, paperback of harde kaft. Vierkant of
rechthoekig, losse fotobladen. De kosten van het fotoboek zijn voor de koper.
Opm.: prijsvoorbeeld: boek A4 (24pagina's)formaat basis 22 euro + 7 euro

verzendkosten. of boek A4 formaat (24 paginas) met fotokaft en
glanzende pagina's + extra opties + verzendkosten: gemiddeld 45
euro

minimaal bedrag voor mini fotoboek = 8 euro + verzendkosten.
fotoboek van 13 bij 20 cm basis is 14 euro + verzendkosten.

Duur: afhankelijk van de wensen en hoeveelheid foto's. minimaal 3 
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Foto en film Prijs: 7,50
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K54  Dagje uit 1x aangeboden
1 pers. per keer

Een dag of dagdeel uit naar keuze. Er wordt voor vervoer gezorgd. Eventuele
entree-kosten zijn voor eigen rekening.

Duur: Een dagdeel of dag
Waar: Naar keuze
Wanneer:

Rubriek: Er op uit Prijs: 5,00

K55  Wandeling maken 1x aangeboden
3 pers. per keer

Wandeling maken. Kan ook met iemand die slecht ter been is en graag in de
buitenlucht is, maar de nodige begeleiding nodig heeft. Als we met de auto gaan,
dan zijn de kosten voor de aanbieder.
Duur: wat de persoon wil
Waar: bos / stad / park
Wanneer:

Rubriek: Er op uit Prijs: 5,00

K56  eten bij de buren 2x aangeboden
9 pers. per keer

een gezellig etentje
Duur: zo lang als nodig
Waar: bij de aanbieder thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50
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