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Spelregels Dienstenveiling 2017

Bij aanvang:
1.	Bij binnenkomst van de veiling, meldt u zich aan. U krijgt dan een
machtigingsformulier met een uniek biedingsnummer (B01-99)
2.	Als u voor iemand anders biedt, meldt u diegene ook aan. Bij afwezigheid is
het dus niet meer mogelijk dat één van ons voor u gaat bieden.
3.	Per dienst, ook wel kavel genoemd, is het maximum aantal beschikbare
plekken met de aanbieder afgesproken. Van dit aantal wordt niet afgeweken,
tenzij de aanbieder dit op de veiling nog wil wijzigen. 

Tijdens de veiling:
4.	Een bod wordt uitgebracht door uw biedersnummer omhoog te steken en aan
te geven hoeveel plaatsen u wenst van dat kavel.
5.	De prijs per kavel is een VANAF prijs. Bij meer vraag dan aanbod (=meer
mensen, dan er plaatsen beschikbaar zijn op een kavel), gaat de prijs omhoog.
6.	De kavelmeester bepaalt de nieuwe prijs.
7.	Als u de kavel heeft, wordt uw biedersnummer in de computer ingeklopt. Dit is
zichtbaar op het scherm: controleer of uw biedersnummer klopt met het
kavelnummer en aantal biedingen/plekken.
8.	Op de achterkant van uw machtigingsformulier kunt u het nummer en de prijs
van de door u gekocht kavels noteren. Dit is handig voor uw eigen administratie

Na afloop van de veiling:
9.	Als u de veiling verlaat, gaat u langs de administratietafel om te controleren of
de kavels die u genoteerd heeft, kloppen met de gegevens in het systeem.
10.	U vult uw IBAN-nummer in en het totale bedrag wordt ingevuld op het
machtigingsformulier. Met uw handtekening geeft u toestemming dat het bedrag
rond november/december 2017  zal worden geïncasseerd.
11.	Het formulier levert u in en u ontvangt een mail met de gegevens van de
aanbieder van de door u gekochte kavel(s).
12.	De aanbieders van de kavels ontvangen per mail de gegevens  van de
kopers, zodat aanbieder en koper met elkaar contact op kunnen nemen.
13.	Bij het aanbieden van een kavel (dus tijdens activiteit die u gaat doen), kan
een kleine onkostenvergoeding gevraagd worden. Dit staat altijd vermeld in de
toelichting van de kavel.
14. Mocht u een kavel gekocht hebben, die om wat voor reden niet doorgaat bv.
vanwege het weer of anderszins en u wilt het geld graag teruggestort hebben,
mail dan naar dicky.strijbos@hotmail.com
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K1  Zeilen 1x aangeboden
16 pers. per keer

Met lekker zeilweer (net als vorige keren in juli 2016 en mei 2017, huren we een
paar Valken in Friesland bij de grote meren en gaan we een dagje zeilen. Eerste
keer met 3 boten, afgelopen jaar met 4, het wordt steeds leuker!
Kun je niet zeilen, maakt niet uit, per boot hebben we altijd een ervaren schipper.
Als je van wind en water houdt, schrijf je je in!!
Opm.: De extra kosten op de dag zelf zullen ongeveer 25 euro pp zijn voor

de huur van de boot, daarnaast nog kosten voor evt. middag- en
avondeten.

Duur: 1 dag
Waar: Aan de Friese meren
Wanneer: mei of juni 2018, bij mooi zeilweer.. 

Rubriek: Diversen Prijs: 20

K2  Mozaïek maken 2x aangeboden
6 pers. per keer

In 2 avonden maken we een mozaïek. 
Opm.: Vind je mozaïeken mooi en heb je altijd al willen kijken of dit iets voor

je is? Dan is dit een goede gelegenheid. Het resultaat is een leuke
eigengemaakte mozaïek en 2 gezellige avonden.
Zelf meenemen, een plankje van ong. 20 x 20 cm.

Duur: 2 x 1 1/2 - 2 uur.
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: 2 dinsdagavonden in november en evt. 2 woensdagavonden in no

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

- 4 -
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K3  Mozaïek maken voor kinderen 2x aangeboden
6 pers. per keer

Je maakt een eigen mozaïek (inleggen).
Opm.: Je legt je eigen mozaïek met gebruik van scherven,

mozaïeksteentjes, knikkers, kralen en wat je zelf meebrengt. En je
hebt een gezellige middag met andere kinderen.

Duur: 1 1/12 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Zaterdagmiddag in november van 15.30 tot 17.00u

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 2,50

K4  Indische maaltijd. 4x aangeboden
10 pers. per keer

We genieten samen van een redelijk uitgebreide Indische maaltijd en er is volop
gelegenheid tot gezellige gesprekken. 
Opm.: We nodigen, net als de afgelopen jaren, ook "andere zwollenaren"

uit.
Duur: 2 uur, met ruimte om na te tafelen
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Op een vrijdag- of zaterdagavond vanaf 18.00u

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

K5  Samen Kerstliederen zingen. 2x aangeboden
12 pers. per keer

Houd je van zingen?
Vind je kerstliederen ook zo mooi?
Vorig jaar een succes, daarom dit jaar weer.
Opm.: Je eigen verzoeknummer opgeven maar ook ontdekken welk lied een

ander graag zingt.
Samen chocolademelk drinken en koek eten.

Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: 9 en 15 december

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 2,50

- 5 -
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K6  De enige echte erwtensoep 1x aangeboden
4 pers. per keer

De enige echte erwtensoepmaaltijd. Met voorgerecht en nagerecht.
Duur: avond
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: vrijdag 26 januari 2018

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 8

K7  Het Top-2000 Spel 3x aangeboden
5 pers. per keer

We spelen het Top-2000 spel. Hier wordt uw kennis van populaire muziek uit de
afgelopen 40 jaren getest. Met mijn bovengemiddelde interesse in deze muziek,
is de kans groot dat u met nieuwe informatie naar huis gaat. Koffie met wat
lekkers en wat te drinken daarna is inbegrepen.
Duur: 1 avond
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 5

K8  Diner met vers gerookte vis 4x aangeboden
8 pers. per keer

Een 3-gangen diner met, ter plekke, vers gerookte vis.
Hou je niet van vis, op verzoek komt er iets anders op de dis.
Elkaar ontmoeten in ongedwongen sfeer.
Genieten van het eten, een glas (wijn) en een goed gesprek.
De ervaringen smaken naar meer.

Iedereen is welkom, de opbrengst voor het goede doel.
De groep bestaat uit maximaal acht.
Dat geeft aan de tafel een goed gevoel.
De datum waarop je aan de dis wordt verwacht,
Wordt in goed overleg bedacht.
Duur: Zolang een gezellige maaltijd duurt.
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In onderling overleg

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 19,50

- 6 -
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K9  Kennismaken met voedselbank Zwolle 1x aangeboden
6 pers. per keer

Hebt U altijd al eens een kijkje willen nemen op de voedselbank? En hoe daar
gewerkt wordt?

Dat kan op donderdagvond 19 oktober van 19.00 ? 21.00 uur

Naast dat we U graag willen informeren over de voedselbank is er ook de
mogelijkheid om actief bezig te zijn kratten te vullen en/of groente / fruit te
sorteren.
Opm.: Minimaal 6 personen en maximaal 15 personen. 

Globaal programma:
18.45 uur inloop koffie / thee
19.00 uur inleiding werkwijze voedselbank
19.30 uur rondleiding
20.00 uur actief bezig zijn
21.00 uur afsluiting

Duur: Van 18.45 tot 21.00 
Waar: George Stephensonstraat 30 (Marslanden, achter de Praxis)
Wanneer: Donderdag 19 oktober (bij veel belangstelling ook op 2 nov.)

Rubriek: Diversen Prijs: 4

K11  Een eetclub starten 1x aangeboden
6 pers. per keer

Mijn idee is om 1 keer in de 4 weken bij elkaar te komen. Elke keer bij een
clublid thuis. Om een door haar of hem verzorgde maaltijd te eten. Affiniteit met
koken is belangrijk, maar het hoeft geen culinair hoogstandje te zijn.Het gaat om
de gezelligheid, lekker eten en de gesprekken.
Duur: 2 uur
Waar: Bij clublid thuis
Wanneer: Start donderdag 26 oktober 18.00 uur

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 5,00

- 7 -
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K12  Leeskring zoekt leden 1x aangeboden
8 pers. per keer

De in 2016 gestarte leeskring zoekt nog leden.

De leeskring komt om de zes weken bij elkaar, bij een van de leden thuis. Het
leesseizoen loopt van oktober tot eind mei/ begin juni.
We bespreken boeken van Nederlandse en Buitenlandse schrijvers. Per keer
maken we een keuze voor de boeken die we gaan lezen.
Belangstelling?
Duur: ongeveer 1,5 uur
Waar: Bij leden thuis
Wanneer: Start 12 oktober 20.00 uur

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00

K13  Bonhoeffer filmavond 1x aangeboden
100 pers. per keer

We kijken naar een bijzondere documentaire over de beroemde theoloog en
verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). De film bevat interviews met
familieleden en vrienden van Bonhoeffer. Daarna gaat ds. Hans Tissink met de
aanwezigen in gesprek over de actuele betekenis van Bonhoeffers leven en
werk. Wat raakt jou aan?
Opm.: Er is koffie en thee.
Duur: 2 uur, vanaf 19.45 uur (inloop) tot 22.00 uur
Waar: Zaal 9 in SIO
Wanneer: Vrijdagavond 9 maart 2018

Rubriek: Foto en film Prijs: 7,50

- 8 -
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K14  Escape room 1x aangeboden
6 pers. per keer

In Escaperoom The Great Escape probeer je door het oplossen van
raadsels/puzzels met je team van 6-7 personen, binnen de gestelde tijd te
ontsnappen.
Ga jij de uitdaging aan?
Na afloop drinken we nog wat in de stad.
Opm.: Naast de ? 5,- betaal je de toegangsprijs. Voor 6-7 personen is dit

ongeveer ? 20,- pp. Minimale deelname voor dit kavel is 6 personen,
maximaal 7. 

Duur: 2-3 uur
Waar: Westerlaan 51, Zwolle
Wanneer: zaterdag 17 februari 2018

Rubriek: Er op uit Prijs: 5

K15  Wol vilten 2x aangeboden
6 pers. per keer

Je krijgt eerst een korte uitleg over het proces van wol vilten. Vervolgens ga je
aan de slag om van verschillende kleuren wol, zeep en water een lap te vilten.
Thuis kun je hier eventueel een voorwerp van maken. Om de wol te vilten moet
je veel met je handen werken en kracht kunnen zetten. 
Opm.: Kosten voor materiaal van 6 euro afrekenen bij de workshop.
Duur: 2,5 uur
Waar: Nog nader te bepalen
Wanneer: Nog nader te bepalen

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 10

- 9 -
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K16  Schilderen als Andy Warhol 2x aangeboden
6 pers. per keer

Onder het genot van koffie en thee is er eerst een korte uitleg, dan gaat u
creatief aan de slag.
U gaat met een portret naar huis.
Wilt u ter voorbereiding een portret van uzelf of iemand anders meenemen op
A4-formaat.
Opm.: Er wordt een vergoeding van ?6 gevraagd voor het materiaal
Duur: 2,5 uur
Waar: DOAS, Hortentiastraat
Wanneer: nader te bepalen

Rubriek: Diversen Prijs: 10

K17  Leren een digitaal fotoalbum maken 3x aangeboden
1 pers. per keer

De beginselen van het maken van een digitaal fotoalbum worden uitgelegd.
Daarna wordt dit zelf uitgeprobeerd. Zonodig wordt een tweede afspraak
gemaakt nadat het fotoboek gereed is om af te drukken.
Opm.: Koper moet in bezit zijn van een PC en beschikken over goede

digitale foto's. De kosten van het fotoalbum zijn afhankelijk van
grootte en aantal pagina's .

Duur: 2 à 2,5 uur 
Waar: Bij de koper thuis
Wanneer: in overleg (eerst  2 uur, later nog een 1/2 uur)

Rubriek: Foto en film Prijs: 15,00

- 10 -
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K18  Play the blues ! 2x aangeboden
5 pers. per keer

Lijkt het jou leuk om op een avondje in december de blues te (leren) spelen op
oude, authentieke gitaren van legendarische gitaristen zoals Rory Gallagher?
Vincent neemt meerdere gitaren met hun verhaal mee en Chris leert je de
basis-beginselen van de blues: een paar akkoorden, een basloopje of een
eenvoudige solo op de pentatonische toonladder. 
Of je nou al een beetje gitaar speelt of er nog nooit een hebt aangeraakt, ben je
tussen de 10 en 100 jaar oud, als jij een beetje van de blues houdt, moet jij je
hier natuurlijk voor inschrijven ..!
Duur: een avond
Waar: nader te bepalen
Wanneer: in december

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 12

K19  Sunday Brunch 3x aangeboden
10 pers. per keer

Na een heel korte wandeling na de kerkdienst, naar het huis van de aanbieder,
delen we een gezellige lunch met elkaar.
Duur: Ongeveer 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Begin 2018

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

K20  Miniconcert cello altviool 2x aangeboden
1 pers. per keer

Wij, twee tienermeiden, spelen verschillende klassieke stukken van Vivaldi tot
Bach, filmuziek e.a.
Het kan bij ons thuis, of we komen op afspraak naar u toe.
Opm.: Wij bieden hem 2x aan, hoeveel personen u uitnodigt is aan u.
Duur: 30 min - 45 min
Waar: Nog nader te bepalen
Wanneer: In overleg

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 20

- 11 -
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K21  Wegwijs in de gemeentepolitiek 1x aangeboden
15 pers. per keer

Volgend jaar op 21 maart zijn de gemeentelijke verkiezingen, maar hoe werkt dat
eigenlijk, een gemeente en gemeentelijke politiek? Hoeveel partijen hebben we
in Zwolle, hoe kan ik meedoen en waar moet ik zijn? 
Opm.: Ik heb 7 jaar bij de gemeente gewerkt en ben nu lijsttrekker voor het

CDA in Zwolle
Duur: 1,5 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: 22 februari 2018

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

K22  Wintersnoei, zomercheck van druiven 3x aangeboden
1 pers. per keer

Wintersnoei en zomercheck van druiven
Opm.: Uw tuinafval kunt u zelf wegbrengen naar de ROVA
Duur: 1 wintermiddag, zomer: 1 uur
Waar: Bij u thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 10

K23  Spoorwegkunst 1x aangeboden
25 pers. per keer

Spoorwegkunst vanaf 1839 tot heden. Ik laat u in een presentatie onder andere
affiches, schilderijen, tekeningen en strips zien.
Stationsarchitectuur, met name station Zwolle
Duur: Een avond
Waar: Zaaltje in SIO
Wanneer: Januari 2018

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00

- 12 -
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K24  Spelletjes spelen 1x aangeboden
6 pers. per keer

Een avond om je helemaal te laten gaan om te winnen. Lekker fanatiek een spel
spelen met en tegen anderen. 
Opm.: Inclusief koffie, hapje, drankje. 
Duur: ca. 2,5 uur
Waar: Thuis bij de aanbieder 
Wanneer: Februari/maart 2018 

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00

K25  Wie durft: raasdonders eten? 2x aangeboden
8 pers. per keer

Peulvruchten uit de vergeethoek halen. Samen diverse gerechten met
peulvruchten eten 
Opm.: Hoofdgerecht, nagerecht, en koffie/thee. En met diëten kan rekening

gehouden worden.
Duur: Ca. 2,5 uur
Waar: Thuis bij de aanbieder
Wanneer: Najaar en winter 

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 3,50

K26  Geocaching - Schatzoeken met de GPS 2x aangeboden
4 pers. per keer

Geocaching, een schatzoekspel dat je buiten brengt en naar de mooiste plekjes
leidt met de GPS. En je vindt nog een echte schat ook! Kom het eens ervaren.
Leuk voor jong en oud. We maken een leuke wandeling van zo'n 5 - 10 km. Voor
vervoer en een versnapering wordt gezorgd.
Duur: Een hele ochtend of middag
Waar: Buiten de stad!
Wanneer: In overleg

Rubriek: Er op uit Prijs: 7,50

- 13 -
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K27  Vogelzangcursus 1x aangeboden
6 pers. per keer

D.V. vrijdagavond 8 juni 2018  wordt u 20.30 u verwacht bij de aanbieder thuis.
Hier worden via een CD zo'n 20 vogelgeluiden beluisterd onder het genot van
thee of koffie met iets lekkers tot 21.30 uur. Zaterdagochtend 9 juni wordt in
natura naar de vogels geluisterd. Na afloop kan omstreeks half 10 uitgebreid
ontbeten worden tot ongeveer half elf.
Opm.: Minimaal 4 personen.
Duur: 1 uur + 3,5 uur.
Waar: Bij aanbieder en buiten in de natuur.
Wanneer: Vrijdagavond 8 juni 2018 om 20.30 tot 21.30 u en zaterdagoch

Rubriek: Er op uit Prijs: 7,50

K28  Vegetarisch diner 1x aangeboden
5 pers. per keer

Zaterdagavond 19 januari 2018 om 19 uur, kunt u komen genieten van een
heerlijk vegetarisch 3-gangen diner. Inclusief drankjes. 
Duur: 2 `a  2,5 uur
Waar: Bij aanbieder thuis.
Wanneer: Zaterdagavond 19 januari 2018

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

K29  Glas graveren 1x aangeboden
1 pers. per keer

U graveert, na enige oefening, een thee-, limonade-, bier- of wijnglas. U mag ook
zelf iets meebrengen waar u iets in wilt graveren (vaas, spiegel...). U kunt een
zelfgemaakt ontwerp nemen of een gekozen afbeelding ter plekke. 
Duur: Ongeveer 2,5 uur.
Waar: Bij aanbieder thuis.
Wanneer: In onderling overleg.

Rubriek: Diversen Prijs: 10,00

- 14 -
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K30  Macramee-en. 1x aangeboden
4 pers. per keer

U leert de basisknopen om daarna zelf aan de slag te gaan om bijvoorbeeld een
plantenhanger te knopen of een rekje bestaande uit een paar plankjes. 
Opm.: Minimaal 3 personen.

Een voorbeeldje is aanwezig in de zaal.
Duur: Ongeveer 2,5 uur.
Waar: Bij aanbieder thuis.
Wanneer: Vrijdagmiddag 3 november 2017 van 14 u. tot 16.30 u.

Rubriek: Diversen Prijs: 7,50

K32  Workshop portrettekenen 1x aangeboden
7 pers. per keer

Rondom een model (vrouw/man) gezeten, wordt onder mijn leiding,
door een 6 à 7 personen een portret getekend. Materiaal: keuze uit houtskool,
conté, potlood,  pastel.
Opm.: Voor tekenborden, papier en tekenmateriaal wordt gezorgd. 
Duur: 120 minuten (maximaal)
Waar: SIO
Wanneer: Een avond begin februari 2018

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

K33  Tekenen/schilderen voor kinderen 3x aangeboden
6 pers. per keer

Op een woensdagmiddag gaan we gezellig aan de slag. De cursus is voor
kinderen van 4-12 jaar.
Duur: Een middag
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 5

- 15 -
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K34  Tourtocht voor wielrenners 1x aangeboden
25 pers. per keer

Al weer een tijdje de racefiets ongebruikt in de schuur? Pak 'em er weer eens bij.
We organiseren een leuke tourtocht in de omgeving. Onderweg is er éénmaal
een rustpunt. De drempel houden we laag, we houden een kruissnelheid van 27
km/uur aan. Samen uit, samen thuis.
Duur: Ca. 3 uur (excl. pauze)
Waar: Vertrek bij SIO
Wanneer: Zondag 13 mei (bij slecht weer: 20 mei

Rubriek: Er op uit Prijs: 5

K35  Auto met chauffeur 2x aangeboden
2 pers. per keer

Kunt u zelf niet autorijden of bent u slecht ter been? Ik kom u halen voor een
gezellige middag naar het museum, familiebezoek, of.....
Duur: 3 uur
Waar: In overleg
Wanneer: In overleg

Rubriek: Er op uit Prijs: 7,50

K36  Zeilen op het IJsselmeer 1x aangeboden
5 pers. per keer

Dagje zeilen met een zeewaardig schip (Dehler) op het IJsselmeer. Vertrek
vanuit de haven in Kampen. Wie durft?
Opm.: Lunchkosten is voor eigen rekening. Mogelijk komen er nog

dieselkosten bij, als er een tijd op de motor gevaren moet worden. 
Duur: Hele dag
Waar: IJsselmeer
Wanneer: In het voorjaar bij goed weer.

Rubriek: Er op uit Prijs: 25,00
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K37  Gitaren, gedichten & liedjes II 1x aangeboden
25 pers. per keer

Op een zondagavond, voorjaar 2018, in zaal 2 in SIO, een paar gitaren, liedjes
en gedichten over het leven, geloof en meer. Net zoals vorig jaar, samen met
een stel vrienden, brengen we oude en nieuwe liedjes uit eigen repertoire en van
anderen. 
Duur: 1 avond
Waar: SIO, zaal 2
Wanneer: Voorjaar 2018

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 5

K38  Naaicursus voor beginners 2x aangeboden
3 pers. per keer

We gaan aan de slag met basistechnieken voor het naaien van kinderkleding.
Opm.: Vervolg is mogelijk.
Duur: 2 keer 1,5 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis / overleg
Wanneer: In overleg

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 15

K39  Excel-cursus op maat 1x aangeboden
6 pers. per keer

Wilt u een adressenbestand maken, leren rekenen met Excel of iets anders?
Drie specialisten! staan klaar om u in groepsverband (+ 5 pers.) te trainen.
Opm.: Eigen laptop meebrengen met Excel 2010 of nieuwer.
Duur: 4 avonden á 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 40
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K40  PowerPoint leren? Of beter worden? 1x aangeboden
5 pers. per keer

Uw persoonlijke wensen worden door 2 trainers ingevuld. Zo leert u om uw
presentaties er goed uit te laten zien
Opm.: Eigen laptop meenemen met PowerPoint 2010 of nieuwer.
Duur: 4 avonden á 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 40

K41  Snoeien: een koud kunstje 1x aangeboden
15 pers. per keer

U leert in twee bijeenkomsten, één in het najaar en één in het voorjaar, hoe u uw
tuin het beste kunt snoeien. Wat u vooral wel en wat u vooral niet moet doen, om
uit uw tuin het mooiste resultaat te halen.
Opm.: Zelf een snoeischaar meenemen.
Duur: 2- 3 uur
Waar: In de tuin van de aanbieder
Wanneer: In november en in maart

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 15

K42  Poëzie-avond 1x aangeboden
6 pers. per keer

Het lezen van een gedicht kan je raken en inspireren. 
Laat je verrassen! 
Duur: 2.00 uur
Waar: bij de aanbieder thuis
Wanneer: in overleg

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

- 18 -



Dienstenveiling Adventskerk 2017

K43  Motortoertocht 3x aangeboden
1 pers. per keer

Een tochtje van ongeveer 2,5 uur achterop een Yamaha V-Max in de omgeving
van Zwolle. 

Alleen bij mooi weer, vanzelfsprekend!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Yamaha_V-Max
Duur: Ongeveer 2 1/2 uur
Waar: Omgeving Zwolle
Wanneer: In overleg

Rubriek: Er op uit Prijs: 15

K44  Flitscursus pottenbakken 1x aangeboden
5 pers. per keer

Werken op een pottenbakkersdraaischijf 
Het resultaat bestaat gegarandeerd uit twee keramische producten per
persoon.
Opm.: Ouders met kinderen vanaf 8 jaar ook welkom.
Duur: 2 uur 
Waar: Kunstenaarsvereniging Palet Zwolle
Wanneer: In overleg

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

K45  Eten+film 1x aangeboden
5 pers. per keer

Zaterdagavond om 18 u een vegetarisch diner en daarna de film ''Knielen op een
bed violen'' bekijken en naar behoefte met elkaar bespreken. 
Duur: Van 18 u tot ongeveer 22.30 u.
Waar: Bij de aanbieder thuis.
Wanneer: Zaterdag 16 december, 18 uur.

Rubriek: Diversen Prijs: 10,00
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K46  Schaken 6x aangeboden
1 pers. per keer

Schaken bij mij thuis. Voor koffie wordt gezorgd.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 4

K47  Spelletjesavond 2x aangeboden
6 pers. per keer

Diverse bordspelletjes uit de eigen ruime voorraad. In onderling overleg kiezen
welk spel we gaan doen. Voor drinken wordt gezorgd.
Duur: 2,5 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 5

K48  Fiets repareren of opknappen 3x aangeboden
1 pers. per keer

Lekke band plakken, verlichting nakijken of een andere reparatie aan uw fiets.
Duur: 1 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 10

K49  Fietsen en wandelen 1x aangeboden
10 pers. per keer

Eerst drinken we samen een kopje thee en stappen daarna op de fiets naar
landgoed Den Alerdinck. Daar maken we een rondwandeling door het bos. Na
afloop drinken we bij mij thuis een kopje koffie.
Duur: 3 uur
Waar: Vanaf huis aanbieder
Wanneer: Zondagmiddag in najaar 2017

Rubriek: Er op uit Prijs: 4
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K51  Boeket plukken 4x aangeboden
3 pers. per keer

Zelf een mooi boeket plukken in onze tuin
Opm.: De plukdatum is weersafhankelijk en krijgt u t.z.t. per email

toegestuurd
Duur: 1.00 uur
Waar: Bij ons thuis
Wanneer: Tussen half augustus en half september 2018

Rubriek: Diversen Prijs: 7,50

K52  Rondrit door het Groninger land 1x aangeboden
8 pers. per keer

Tijdens een rondrit door het Groninger land krijgt u cultuurhistorische informatie
in oorspronkelijke taal. Onder andere een bezoek aan de Groninger schilder
Henk Helmantel, de Eemshaven, staat op het programma.
Opm.: We zijn een hele dag weg, bijkomende kosten: entreekosten

(ongeveer 5 euro) en avondeten. Lunch zelf meenemen. 
Duur: 1 dag
Waar: Provincie Groningen
Wanneer: 21 oktober 2017

Rubriek: Er op uit Prijs: 10

K53  Rondleiding Provinciehuis 1x aangeboden
25 pers. per keer

Wat doet de provincie en wat is haar rol binnen de democratie.   
We bekijken het gebouw, de zaal van de Provinciale Staten en kunnen ook
meedoen met het Statenspel in wandelgangen/zaal
Opm.: Heb het zelf een keer meegemaakt en vond het zeer interessant.
Duur: 2 uur
Waar: Provinciehuis
Wanneer: Vrijdagmiddag in februari 2018

Rubriek: Diversen Prijs: 5
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K54  Bezoek Stadkamer Centrum 1x aangeboden
20 pers. per keer

Een presentatie over de visie op de Stadkamer (bibliotheek) de komende jaren
en rondleiding door het in april 2017 geopende gebouw door mevrouw Astrid
Vrolijk, directeur.
Opm.: Koffie/thee voor eigen rekening.
Duur: 60 tot 90 minuten
Waar: Zeven Alleetjes 1A
Wanneer: Een morgen in januari 2018

Rubriek: Diversen Prijs: 4,00

K55  Wandelen omgeving Dalfsen 1x aangeboden
15 pers. per keer

Wandelen in de prachtige bosrijke omgeving van Dalfsen met zijn landgoederen
en kasteel Rechteren.
Opm.: Eigen lunch en consumptie voor onderweg meenemen.
Duur: 10:00 tot 16:00
Waar: Dalfsen
Wanneer: 4 november

Rubriek: Er op uit Prijs: 5

K56  Lievelingskostje: eten met inspraak 2x aangeboden
6 pers. per keer

In overleg met de kok wordt het menu samengesteld.
Opm.: Iedereen heeft wel een gerecht wat in zijn/haar herinnering steeds

lekkerder wordt. De deelnemers kunnen suggesties doen voor het
menu. De kok zal proberen een maaltijd samen te stellen die de
smaak van uw moeders gerecht benadert. 

Duur: Ongeveeer 3 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Vrijdag 19 januari 2018 en zaterdag 17 februari 2018

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 8
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K57  Fietsen door Mastenbroek en Hasselt 1x aangeboden
8 pers. per keer

Circa 40 km recreatief fietsen langs historische en in waterstaatkundig opzicht
interessante plekken.
Opm.: Een fietstocht door de omgeving van Zwolle, waarbij stilgestaan

wordt bij diverse punten, waarover een uitleg wordt gegeven.
Neem een lunchpakket mee, wij zorgen voor koffie. Ook gaan we
onderweg koffiedrinken in een restaurant (hopelijk op het terras). De
koffie is voor onze rekening, "iets erbij" is voor eigen rekening.

Duur: 10:00 uur tot circa 15:00 uur 
Waar: Start bij de Adventskerk
Wanneer: Zaterdag 21 april 2018 (bij zeer veel regen een week later)

Rubriek: Er op uit Prijs: 6

K58  Maarten Luther en de muziek 1x aangeboden
5 pers. per keer

De titel van deze kavel is ook de titel van een prachtig boekje dat in dit
Lutherjaar verscheen, daarbij zijn 2 cd's gevoegd. Een selectie hieruit belicht ik
graag met de kopers van deze kavel, wellicht zoek ik daarnaast uit mijn eigen
collectie nog iets meer muziek die met Luther te maken heeft.
Opm.: Tijdstip: van 15:00 uur tot 16:30 uur
Duur: 1,5 uur 
Waar: Bij aanbieder thuis
Wanneer: Za 20 januari 2018

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 7,50

- 23 -



Dienstenveiling Adventskerk 2017

K59  De beste dagcrème 2x aangeboden
5 pers. per keer

Bij een Amerikaans onderzoek,  waaraan alle grote cosmetica merken
deelnamen, kwam dit recept van Lucas Reijnders[1] als beste uit de bus.

[1] Lucas Reijnders was prof aan de Universiteit van Amsterdam en vooral
bekend geworden als woordvoerder van de Stichting Natuur en Milieu.
Zie het lemma in Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucas_Reijnders  
Duur: 1,5 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 10

K60  Happen & trappen 1x aangeboden
6 pers. per keer

Met 8 personen eet je op verschillende adressen. Per persoon of duo maak je
een onderdeel van het diner en fietst dan alle onderdelen van het eten langs.
Letterlijk een kijkje in de keuken bij verschillende mensen. 
Opm.: In overleg om de kosten voor eten te delen. 
Duur: 3- 4 uur
Waar: Bij de verschillende kopers en de aanbieder
Wanneer: Vrijdag 25 mei

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 3,50

K61  Goed gekleed met 13 kledingstukken 2x aangeboden
8 pers. per keer

Kijk met andere ogen naar je garderobe. Je krijgt advies,waarmee je slimmer
inkoopt, geen missers meer koopt en duurzaam bezig bent. Kortom je leven
wordt een stuk overzichtelijker.
Opm.: Graag 1 kledingstuk meenemen waar je aan gehecht bent.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Za 10 febr.10-12 uur/Ma 12 febr.19.30-21.30 uur

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 10,00
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K62  Lekkere slagroomtaart of appeltaart 2x aangeboden
1 pers. per keer

Op afroep maak ik graag een lekkere slagroomtaart of appeltaart voor u, genoeg
voor 12 personen.
Opm.: De prijs is voor een taart voor 12 personen.
Duur: Nvt
Waar: Wordt thuis bezorgd in Zwolle.
Wanneer: Op afroep

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 15

K63  Moderne devotie in Utrecht 1x aangeboden
25 pers. per keer

We gaan naar Utrecht om te ontdekken hoe groot haar impact was op Moderne
Devotie in Nederland. Utrecht was het centrum van deze hervormingsbeweging:
het Rome van Nederland
Opm.: Als we zelf de lunch meenemen kunnen we de kosten beperken tot

een paar consumpties en een kleine 20 euro aan treinkosten.
Duur: 1 dag
Waar: Utrecht
Wanneer: Zaterdag 24 maart 2018

Rubriek: Er op uit Prijs: 15

K64  Moderne Devotie in Amsterdam 1x aangeboden
25 pers. per keer

Wist u dat Amsterdam de grootste Moderne Devotie was van Nederland? Wist
dat bijna alle locaties van de MD te vinden zijn op de wallen? Maak kennis met
deze onbekende wereld!
Opm.: Als we zelf de lunch meenemen kunnen we de kosten beperken tot

een paar consumpties en zo'n 22 euro aan treinkosten (met korting)
Duur: 1 dag
Waar: de Wallen, Amsterdam
Wanneer: zaterdag 26 mei 2018

Rubriek: Er op uit Prijs: 15
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K65  Wadlopen naar Ameland 1x aangeboden
20 pers. per keer

En 10 km lange tocht over het wad van Holwerd naar Ameland. De duur van de
wandeling is ruim 3 uur. Datum en tijd is afhankelijk van het aanbod van de
waddenvereniging.
Opm.: Vorig jaar is het wegens slecht weer niet gelukt. Dit jaar doen we een

nieuwe poging. Heb je vorig jaar deze dienst gekocht, hoef je niet
opnieuw te betalen, nieuwe deelnemers betalen gewoon de normale
prijs.

Bijkomende kosten: wadlopen incl. vervoer naar Nes ? 27,00 . Hoge
gymschoenen of surfschoenen verplicht. Meer info volgt t.z.t.

Duur: Hele dag
Waar: Waddenzee tussen Holwerd en Ameland
Wanneer: In overleg, afhankelijk van beschikbaarheid

Rubriek: Er op uit Prijs: 15

K66  Oppassen, avondje 1x aangeboden
2 pers. per keer

Avondje uit? Ik kom bij u thuis een avondje oppassen voor 7 euro per uur; heb
zelf ervaring als moeder van 2 kinderen en als oma van 1 kind.
Duur: 1 avond
Waar: Bij de koper thuis
Wanneer: In onderling overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 7

K67  test 1x aangeboden
1 pers. per keer

test
Opm.: qwerty
Duur: 0 uur
Waar: qwerty
Wanneer:

Rubriek: Diversen Prijs: 1
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